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 هقذهـــح



عميقة في ىياكميا االقتصادية تستدعي  ،  تغييراتعمى عدة أصعدةالبمداف العربية  عرؼتػ       
اإلقميمي كالعالمي الذم تقع فيو آثارا مجتمعية بعيدة المدل  كما أف ىناؾ  ،في السياؽ المحمي

كاقع كصبلحيات  تخصمناقشات تدكر عمى المستكل العالمي كالمحمي،  منذ عشريتيف مف الزمف 
ة كاالجتماعية تتصارع فيما بينيا حكؿ حيث نجد أف أكثر النظريات االقتصادي ؛الدكلة الحديثة

الدكلة كالتي يتعيف أف تأخذ طريقيا باالستنباط مف آليات متناقضة  رأفكار ما يعرؼ بتقميص دك 
معظـ االنتقادات التي تكجو إلى  فكقد يبلحظ أ االجتماعيةك   لتطعيـ السياسات االقتصادية 

ر الجكانب االجتماعية كىذا يعبر عف كاقع بمداف المنطقة العربية كشعكبيا تقع غالبيتيا في إطا
كما يزيد مف حالة البلتكازف ىك التبايف في  اقتصادم، كاجتماعي غير متكازف ليذا العالـ،

التصكرات كالسياسات لتحقيؽ اإلصبلحات بما يتكافؽ مع مبادئ العكلمة كنظاـ دكلي جديد 
اقضات التي تتميز بيا السياسات يفرض نفسو، أصبح يشكؿ مصدران لمقمؽ كاالنزعاج نتيجة لمتن

االجتماعية العربية مف جية ككذلؾ عدـ تكافؽ ىذه السياسات مع الديمقراطية ك الحكـ الراشد، 
 .  كما يفرضانو مف تحديات عمى النظـ العربية في تعامميا مع ىذه السياسات

الضائقة ،  لعالميبحكـ الكاقع االقتصادم كالسياسي ا، ككاحدة مف البمداف العربية: الجزائر -
المالية كاألزمة االقتصادية التي مرت بيا خاصة في فترة الخمسة عشرة سنة األخيرة تحت تأثير 

في انييار أسعار النفط كانعكاس ذلؾ سمبا عمى  1986الصدمة البتركلية التي تشخصت سنة 
قبضة  سعت كمنذ البداية إلى إيجاد مخرج عممي كفعاؿ، لكف كقعت في االقتصاد الكطني،

ضمف عدة شركط   stand byاتفاؽ  1994صندكؽ النقد الدكلي الذم أبرمت معو في أفريؿ 
تقتضي إجراء تعديبلت ىيكمية لبلقتصاد الكطني عمى أساس قكاعد اقتصاد السكؽ كخصخصة 
القطاع االقتصادم العمكمي،  كتخمي الدكلة عف الدعـ المالي االجتماعي كتحرير التجارة 

إلخ،  أم بمعنى آخر أنيا سياسات تيدؼ إلى إصبلح التكازنات ...الصرؼ الخارجية كسعر 
 .   االقتصادية عمى حساب األكلكيات االجتماعية 

إف دراسة كتحميؿ السياسة االجتماعية في أم بمد ضمف أدبيات السياسة العامة إنما ييدؼ       
كبما  تيا ككقعيا عمى الشعكب،إلى المساىمة في تكضيح نتائجيا عمى أرض الكاقع كتحديد مسارا

 أف اليدؼ األساسي مف الخطط اإلنمائية الحككمية ىي تقميؿ مستكل الفقر 
كتحسيف العدالة االجتماعية كالتكزيع العادؿ لمقيـ كمحاربة الصراع بكؿ أشكالو داخؿ المجتمع، 

لنظرية ككيفية فإف دراستنا ىذه سكؼ تركز عمى اإللماـ بمكضكع السياسات االجتماعية كأصكليا ا
عطاء تصكر عاـ عما ىك أفضؿ  تناكليا مف طرؼ راسمي السياسات العامة كمف ثـ تحميميا كا 



في الكاقع كربما األفضؿ  استراتيجيان عند كضع الدكؿ لخططيا التنمكية لمحاربة اإلقصاء 
 .االجتماعي كالمحافظة عمى صفة  الديمكمة في سياسات الرفاه االجتماعي

ية تبنت الجزائر إصبلحات ككضعت مشاريع تنمكية كأطمقت الخطب السياسية في كبطريقة ازدكاج
ىذا المجاؿ بما يؤكد أف ىذا المسار يرتكز عمى تحسيف الكضعية االجتماعية لمفرد كتمكينو مف 
بناء اقتصاده،  لكف في نفس الكقت يبلحظ نكع مف التسارع كالخمط في برامج اإلصبلحات، كبقاء 

مثمما أدت ىذه النتيجة ( كغيرىا ...كالفقر      كالتشغيؿ)مستػكاىا المعيكد بعض المؤشرات في
   .إلى كاقع اقتصادم كاجتماعي متأـز ىذا األخير يدعكنا إلى دراستو دراسة مستفيضة 

          :إشكالية الدراسة – أ
في ضكء اإلصبلحات التي قامت بيا الجزائر خبلؿ السنكات القميمة الماضية، عمى 

صعيديف االقتصادم كاالجتماعي لمدفع بعجمة النمك كتحسيف المستكل المعيشي؛  يشير العديد ال
مف الباحثيف إلى أف ىناؾ تناقضات في كاقع التنمية يجب تداركيا أك إعادة النظر فييا لتصكيب 

 : مف ىذا المنطمؽ يمكننا صياغة اإلشكالية التالية . مساراتيا بما يخدـ أىدافيا االجتماعية
السياسات االجتماعية في الجزائر في تحقيق مستوى معيشي الئق ألفراد  تساىمإلى أي مدى 

 ؟ القطاعية في ضوء رىانات التنمية المستدامةجتماعية االبرامج الالمجتمع، من خالل 
 :كيندرج تحت ىذه اإلشكالية الفرضيات التالية

  :الفرضيات-
إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا خاصة ما تعمؽ  االجتماعية في الجزائر لـ تؤدم اتالسياس -

 .   منيا بالتنمية االجتماعية

الجزائر عمى الصعيديف االقتصادم كاالجتماعي، كرغـ األمكاؿ التي  في رغـ الجيكد المبذكلة -
  ،مجاؿ اإلصبلحات، فإف ذلؾ لـ ينعكس بصفة ايجابية عمى حياة المكاطنيففي  صرفت 

تفاء في الحاجات األساسية عمى مستكل القطاعات االجتماعية كالتحقيؽ ا كبخاصة في
 .اإلستراتيجية مف جية، كعدـ تكفير البيئة التي تخدـ التنمية االجتماعية السميمة مف جية أخرل

 :كما يمكف صياغة أسئمة فرعية كىي
ىؿ تـ  تدارؾ التناقضات التي حدثت في المسار التنمكم الجزائرم؟  كمدل ارتباط تمؾ -
                             لسياسات  بالتنمية المستدامة ؟ا
 : أىمية الدراسة – ب 



إف إجراء مثؿ ىذه الدراسات كالبحكث االجتماعية عمكما يساىـ في معرفة حجـ المشاكؿ      
التي تكاجييا المجتمعات؛ فمكضكع السياسات  االجتماعية يعنى في المقاـ األكؿ بدراسة  آثار 

عينة عمى أفراد المجتمع؛ بحكـ أف ىدؼ أم سياسة ىك تحقيؽ تنمية اجتماعية سياسات م
كمستكل معيشي الئؽ لكؿ الفئات االجتماعية، فتخطيط السياسات االجتماعية في أم بمد يخضع 
باألساس إلى فيـ احتياجات كحجـ المشاكؿ التي يعاني منيا كحجـ القضايا كالمطالب 

ة في تكفير الخدمات الضركرية مف صحة كتعميـ كسكف كشغؿ االجتماعية األساسية كالمتمثم
قصاء الرأم ... الخ ك قضايا أخرل  يعاني منيا المجتمع كالفقر، كغياب العدالة في التكزيع، كا 

حتياجات، كقد أظيرت التقارير الاآلخر كعدـ تكفير قنكات الشراكة الضركرية لمعرفة حجـ ىذه ا
ىتماـ بالفرد يعد أكلكية أم سياسة، فاالىتماـ باإلنساف التي صدرت عف ىيئات دكلية أف اال

ف إكعميو ف .كتزكيده بضركريات الحياة يساعد عمى حماية اإلنساف مف أمراض أخرل أكثر فتكا
التنمية االقتصادية يجب أف تبلزميا تنمية اجتماعية التي تتطمب اىتماـ أكثر مف طرؼ راسمي 

جتماعي داخؿ االقتصادم كليس بناء الحجر عمى ىذه السياسات كىذا  بترسيخ العنصر اال
ألف التنمية ليست اقتصادية فحسب، بؿ  يجب االىتماـ باإلنساف صانع ىذه  حساب بناء اإلنساف

التنمية، كىذا ما ترمي إليو ىذه الدراسة في تكضيح العبلقة بيف السياسات االجتماعية كالتنمية 
الجزائر ممثمة في دراسة الجكانب الكمية كالكيفية المستدامة في شقيا االجتماعي في بمد مثؿ 

االجتماعية، كآثار ىذه السياسات عمى أفراد المجتمع، كدكرىا في تحقيؽ التنمية  تلمسياسا
 .االجتماعية المستديمة كالتي أصبحت أىدافا يجب بمكغيا 

فاه كمستكل سكؼ تساىـ ىذه الدراسة في تكضيح دكر السياسات االجتماعية في الرفع مف ر      
معيشة اإلنساف كبناء مجتمعات أكثر تماسكا كاستقرارا، كىذا ما تدعك إليو أدبيات التنمية 
المستدامة في ضركرة تمبية االحتياجات  االجتماعية األفراد الحالييف كضماف تكزيعيا، تكزيعان  

اإلضافة إلى تكفير عادالن كمحاربة كؿ أشكاؿ الفقر مما يضمف استدامة التقدـ البشرم اجتماعيا، ب
عكامؿ أخرل سياسية مثؿ الديمقراطية كالحكـ الراشد كالتخطيط األفضؿ لمسياسات العامة الكمية 

الخ، ألف المناخ السياسي كاالقتصادم الصعب المبلحظ اليـك في الكثير مف البمداف ...لمدكلة
بأف الدكلة "س الجميكرية بيف ىذه البمداف التي يعترؼ فييا رئي كخاصة النامية منيا كالجزائر مف
الجزائر  ياليكمية ف جرائدتصفح ال -ككؿ صباح-كما يمكف "معتمة كمريضة كالبد مف عبلجيا 

المياه، السكف   الشغؿ  )لنعرؼ حجـ االحتجاجات بخصكص المطالب الضركرية لممكاطف  
ؿ؟  ك بسبب كبالتالي تكضيح أيف يكمف الخم( الخ ...الصحة ، التربية  الخدمات االجتماعية 



ماذا؟ ىذا المكضكع متنامي األىمية في العمكـ السياسية بالدرجة األكلى، خاصة بعد قكلبة 
المفاىيـ الجديدة لمسياسة كاالقتصاد ككيفية ممارستيا، كدراسة قكة الدكلة كعناصرىا كالتركيج 

زداد الصعكبات لمعكلمة كالميبرالية االقتصادية الجديدة كالتبشير باقتصاد السكؽ، مع كؿ ىذا ت
االقتصادية في البمداف النامية تحت كطأة اإلصبلحات المفركضة مف طرؼ المؤسسات الدكلية 

   .ألنيا تعرضت لعكاقب اجتماعية كخيمة
  :أما مبررات اختيار الموضوع فتكمن في -ت 
 :األسباب الموضوعية-0   
بيف مسار اإلصبلحات التي  ندرة الدراسات في ىذا المكضكع كخاصة فيما يتعمؽ بعممية الربط -

تمس المجتمع كمسار التنمية المستديمة كرؤية تميؿ إلى تفضيؿ االجتماعي لككنو األساس في 
 .إحداثيا 

التناقض في التركيج لئلصبلحات في الجزائر ككصفيا كحتمية ككضركرة مف طرؼ الحككمة  -
 . مف جية ثانية الجزائرم كزيادة حدة الغمياف الشعبي عبر الكطف كفي أكساط المجتمع مف جية،

خاصة  فغياب أطر تحميمية كاضحة لدراسة السياسات االجتماعية أك نمكذج لدل األكاديميي -
في مجاؿ الدراسات االجتماعية في الجزائر، ككف السياسات االجتماعية مكضكع حديث خاصة 

 .إذا ارتبط مفيكمو بالتنمية المستدامة

  :األسباب الذاتية-9

صية حكؿ طريقة معالجة المشاكؿ االجتماعية في الكاقع االقتصادم المبلحظات الشخ -
 .كاالجتماعي الجزائرم كىذا ما تفرضو السياسة العامة

الخمط الكاضح في العديد مف الدراسات بيف المفاىيـ التي ليا عبلقة بكؿ ما ىك اجتماعي  -
الدراسة مساىمة في الخ، فسكؼ تككف ىذه ...السياسة االجتماعية كالخدمة االجتماعية: خاصة

 تكضيح العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات في حقؿ السياسة العامة خاصة عمى المستكل المحمي،
كما أننا نشير إلى أف السياسات االجتماعية ىي فرع متخصص يدرس في الجامعات الغربية، 

قمة، كتندرج أك سياسات الرفاه بكصفيا محاكر مست" Social Welfare policy "كاألكربية تحت اسـ
 .تحتيا العديد مف السياسات منيا السياسات االجتماعية التي تعنى بيا العمـك السياسية 

مكضكعنا السياسات االجتماعية يندرج ضمف محكره العاـ كىك السياسات العامة كبالتالي فيك  -
 . ضمف االختصاص

 :الصعوبات التي واجيت البحث –ث 



اء انجاز ىذا البحث ال تختمؼ في حقيقتيا عف تمؾ المألكفة أثن إف الصعكبات التي تمقيناىا    
 :لدل جميع الباحثيف، كيمكف ذكر أىميا

نقص كبير في المراجع سكاء تعمؽ األمر بالمراجع التي ىي بالمغة العربية،أك بالمغة األجنبية، -
قتصاد، السياسة، اال)أف البحث متداخؿ كمتعدد المعارؼ في العمـك األخرل  -في نظرنا-ككف 

 (.الخ...عمـ االجتماع
صعكبة االتصاؿ بالمصالح المعنية إلعطاء أم معمكمات فيما يخص السياسات القطاعية، كاف -

تكفرت فيي تتكقؼ في سنكات معينة، سكاء عمى مستكل المصالح الكصية أك عمى مستكل مكاقع 
ة الكمية بفترة كالمصالح األخرل، كبالتالي ال تفي اإلحاط تاالنترنت الخاصة بالكزارا

 .2009-1999الدراسة
تضارب اإلحصاءات بيف المصالح كالكزارات الحككمية مقارنة بالبيانات عمى مستكل  -

 .المؤسسات الدكلية
عدـ التعرض لمكضكع البحث سابقا مف طرؼ باحثيف، ككف أف مثؿ ىذه الدراسات يتـ تناكليا -

 ، كالتعميـ): تتناكؿ جزئيات محددة  ي التقارير التنمكيةمف طرؼ منظمات كىيئات دكلية ف
 (.لخإ...الصحة، كالبعد البيئي لمتنمية المستدامة

تحميؿ السياسات العامة في الجزائر كمكضكع أكاديمي غير كاضح نتيجة عدـ كجكد محممي -
سياسات عامة، كىذا راجع إلى طبيعة األنظمة المغمقة التي يصعب فييا كجكد بيانات 

حصاءات دقيقة، كغا عزكؼ الباحثيف عف القياـ  يلبا ىي بيانات غير مكثكؽ بيا، كبالتالكا 
 .  بدراسات نقدية

 : أدبيات الدراسة   –ج 
 :المجموعة األولى-

نظرا لككف المكضكع ذك أىمية مف ناحية تحميؿ الكاقع المعيشي لممجتمع ك مف خبلؿ     
لنكع مف الدراسات ليس مألكفا التعرض لقطاعات تشتمؿ عمييا السياسات االجتماعية؛ فإف ىذا ا

مف حيث ككنو يربط بيف السياسات االجتماعية كالتنمية المستدامة، كعميو ارتأينا أف نقدـ ما 
إدارة الشؤكف : تكصمت إليو الخبرة الدكلية مف خبلؿ الدراسات التي تعدىا المؤسسات الدكلية مثؿ

مت دراسة في غاية األىمية تحت التي قد (UNDESA)االقتصادية كاالجتماعية لؤلمـ المتحدة 
ه األخيرة عمى العديد مف ذ،كقد شممت ى 2007بنيكيكرؾ عاـ "السياسة االجتماعية"عنكاف 

المحاكر التي البد أف تؤخذ في الحسباف مف طرؼ راسمي السياسة االجتماعية خاصة في الدكؿ 



شاممة ك كيفية إعداد النامية مف حيث تعزيز العدالة كاالستثمار في التنمية االجتماعية ال
االستراتيجيات اإلنمائية الكطنية كتطكير التعميـ، الصحة ك الحماية االجتماعية، كمنع النزاع 

نحو سياسات "كخمؽ مجتمعات متماسكة كمستقرة، كما كانت ىناؾ دراسة أخرل بعنكاف 
صادية صدرت عف المجنة االقت "إطار وتحميل مقارن: اجتماعية متكاممة في الدول العربية

استعرضت ىذه ك ، 2005التابعة لؤلمـ المتحدة في عاـ  ) (ESCWAكاالجتماعية لغربي آسيا 
في البمداف العربية، كبينت كظائؼ ىذه السياسة في   الدراسة خصائص السياسة االجتماعية

التنمية كما اقترحت إستراتيجية شاممة لمسياسة االجتماعية كحددت الدراسة أيضا الظركؼ 
كالمعكقة التي تؤثر عمى صياغة السياسة االجتماعية كتنفيذىا كرصدىا كذلؾ استنادا  المساعدة

 .إلى تجارب بمداف أخرل 
  :المجموعة الثانية-

يشكؿ مكضكع التنمية بمختمؼ مفاىيمو أىمية بارزة عمى الصعيد الدكلي  كخاصة في 
حاجة إلى التنمية المستدامة اآلكنة األخيرة حيث لكحظ  اىتماما دكليا متزايدان مكجيان نحك ال

لمكصكؿ إلى مستقبؿ مستداـ كذلؾ بعد أف كاف العالـ يتجو نحك مجمكعة مف الككارث البشرية 
كفقداف التنكع الفقر، ك النمك السكاني  دالبيئي كتزاي تدىكرالك كالبيئية المحتممة؛ فاالحتباس الحرارم 

أدت إلى  تغير كميا عكامؿ بيئية البيكلكجي كاتساع نطاؽ التصحر كما إلى ذلؾ مف مشاكؿ 
بأف المشاكؿ البيئة ال تنفصؿ عف مشاكؿ الرفاه البشرم كال عف عممية  ؼالنظرة العامة كاالعترا

التنمية االقتصادية بصكرة عامة، حيث أف كثيرا مف األشكاؿ الحالية لمتنمية تنحصر في المكارد 
اكتسب اىتمامان عالميان كبيران  التنمية المستدامةالبيئية التي يعتمد عمييا العالـ، كبيذا فإف مصطمح 
الصادر عف المجنة ،  "مستقبمنا المشترك "مف خبلؿ ما تكصؿ لو  تقرير بركندتبلند الشيير 

كالذم أكد عمى أف ىناؾ حاجة إلى طريؽ جديد لمتنمية  1987العالمية لمتنمية كالبيئة  في عاـ 
لبضع سنكات أك ضمف حدكد معينة، بؿ لمعالـ بأسره  طريؽ يستديـ التقدـ البشرم فيو ليس فقط

كقد تـ صياغة أكؿ تعريؼ لمتنمية المستدامة في ىذا التقرير كما .  كصكال إلى المستقبؿ البعيد
التنمية التي تفي كتمبي احتياجات الحاضر دكف المجازفة كالمساس بقدرة األجياؿ المقبمة "يمي 

 (.جنة العالمية لمتنمية كالبيئةالم) "عمى الكفاء كتمبية احتياجاتيا
                                                

   لتقديـ تقرير عف  جروىارلن بروندتالندنشر مف قبؿ المجنة عبر الحككمية التي أنشأتيا األمـ المتحدة في أكاسط الثمانينات مف القرف العشريف بزعامة
لجنة بركتبلند قبؿ أربع سنكات مف ذلؾ لقد انعقدت  .، كيعتبر ىذا التقرير بمثابة خطكة تحسيسية لمحككمات بمشاكؿ البيئة1987، سنة  القضايا البيئية

 . كطرحت ألكؿ مرة" المستدامة"عنيا تكصية محكرية تمٌخصت في مصطمح  ؽكقد انبث ،العاـ القتراح سيبؿ مكاجية أزمة دكلية بدت متفاقمة
 



عمى ىذا األساس فإف التنمية المستدامة ىي حمكؿ منطقية لمتعايش بيف األجياؿ الحالية       
كالمستقبمية، حيث تتطمب أف يعمؿ كؿ جيؿ بالتناسب مع الزيادة السكانية كاف يستند إلى منطؽ 

مع عممية التطكير كالنمك االقتصادم التكزيع العادؿ كتحسيف نكعية الحياة كذلؾ في تكازم تاـ 
دكف اإلضرار بالمكارد الطبيعية كالبيئية، كبيذه الصيغة تككف التنمية مكجية لفائدة المجتمع مع 

ىذا  ي، كفةحاجات كحقكؽ األجياؿ القادمة كىذا ما يعطييا طابع االستدام اآلخذ بعيف االعتبار
ا المكضكع بأبعاده المختمفة االقتصادية اإلطار ظيرت العديد مف الدراسات التي تتناكؿ ىذ

 .الخ...االجتماعية، البيئية
كالمقاربة الجديدة التي تقـك "  أمارتيا سن"مف ىذه الدراسات ما قدمو العالـ اليندم الشيير    

عمى أساس منظكر أخبلقي كىك بذلؾ يتصدل لمنقد المكجو لميبرالية باعتبارىا مصدر الظمـ 
كىك يرل  الجتماعي،اتحد مف مستكل الرفاه  تعنيا مف مشاكؿ كانعكاسااالجتماعي كما يترتب 

في مسالة التنمية في العالـ الثالث أف ضغط اإلكراه المادم المعيشي سكؼ يقكد إلى قمب معادلة 
األكلكيات لصالح المطالب االجتماعية عمى حساب المطالب السياسية، كعميو فمسالة التخمؼ في 

كينظر إلى التنمية  تعمؽ بغياب الحرية في خيار التنمية كالتبعية في القرارات،العالـ الثالث إنما ت
في ككنيا عممية مستقمة تتـ في إطار الدكلة الكطنية كتمؾ ىي المفارقة في مكضكعنا ىذا مف 
خبلؿ أف عممية التنمية في الجزائر تجابو ضغكطات خارجية؛ فيي خاضعة لمتغيرات خارجية  

المستدامة، كفي نفس الكقت  ةالمشركطة كالتي صيغت في أىداؼ التنمي نابعة مف البرامج 
       .لمطالب كطنية خاصة مف طرؼ الشعب

تتسـ الظاىرة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بنكع مف التعقيد لككنيا  :اإلطار المنيجي -ح
ة دراستيا مف خبلؿ ظكاىر مركبة كمتشعبة مثمما ىي متعددة المتغيرات، لذا فمف الصعب إمكاني

منيج كاحد، كعميو سكؼ نعتمد عمى المناىج التالية قصد اإللماـ بجميع متغيرات مكضكع 
  2 .المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج الكمي: الدراسة

كىك منيج يقـك عمى المبلحظة كتسجيؿ كتبكيب البيانات بيدؼ تقديـ صكرة  :المنيج الوصفي-
ك  جمع المعطيات كالمعمكمات الخاصة بالبرامج الكطنية اإلجراءاتكصفية ليذا الكاقع مف خبلؿ 

كتحميؿ الترابط بيف تمؾ السياسات لفيـ خمفيتيا كأبعادىا االجتماعيػة، كيعتمد ىذا   .السياسات
 المنيج عمى تحديد أبعاد المشكمة مكضكع البحث؛ حيث يقـك الباحث بكصؼ خصائص المشكمة

                                                
   .2.ص، (2001ز التفكير اإلبداعيدار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مرك: بيركت) كتابة البحث وتحقيق المخطوطة، عبد اهللالكمالي  2



بالمشكمة مف خبلؿ التفسير،  كؼ المتعمقة بيا مع دراسة عبلقتياكالظر  العكامؿ المؤثرة فييا،ك 
 .المقارنة القياس كالتحميؿ المتعمؽ

كذلؾ باعتماد اإلحصائيات كالبيانات المتاحة مف طرؼ الدكائر الرسمية  :حصائيالمنيج اإل-
لكمي فيما يخص نسب كأرقاـ المؤشرات االقتصادية كاالجتماعية المحددة زمنيا إلعطاء الكصؼ ا

 3.لتطكر ىذه المؤشػرات كتحميميا
 : لمسياسات االجتماعية والتنمية المستدامة *اإلطار النظري  -خ

سكؼ نتعرض ألىـ االتجاىات أك المنظكرات التي نعتمد عمييا في التحميؿ كاطاران نظريان       
  :لمسياسة االجتماعية

ميمية التي تناكلت السياسة االجتماعية مف أىـ االتجاىات النظرية، التح: السياسة االجتماعية-1
 المنظكر الميبرالي لدكلة الرفاه، مذىب الديمقراطية االجتماعية، المنظكر الماركسي،:كىي

    .المنظكر اإلسبلمي باإلضافة إلى 
 4:المنظور الماركسي الكالسيكي لدولة الرفاه-1-1
ذ بيا الرأسمالية يتفؽ السياسات االجتماعية التي تأخ يرل أصحاب ىذا المنظكر أف  

ىذه السياسات تجاكز في نظرتيـ ككنيا مجرد إجراءات  دكمعايير الضبط االجتماعي كال تكا
البكليسية كالعقابية، كبالتالي  تيقصد بيا التصدم لئلرىاب كالجريمة شأنيا في ذلؾ شأف السياسا

سماليكف حفاظا عمى النسؽ دكلة الرفاىية عند الماركسييف ىي استغبلؿ ناجح لمدكلة يقـك بو الرأ
الرأسمالي بحيث استطاعكا أف يستغمكا جياز الدكلة استغبلال يعينيـ عمى المشكبلت التي تطرحيا 
الرأسمالية،  لكف في نفس الكقت تنطمؽ الماركسية في تحميميا لنشأة دكلة الرفاىية كنمكىا مف 

 يناقش سبؿ تييئة الكيفية التنفس منطمؽ المنظكر الرأسمالي كالذم يتمثؿ في القضايا التي ت
مف خبلؿ دراستو العميقة لمنظرية  كارل ماركسيتأتى لبلقتصاد الرأسمالي أف يعمؿ بيا، كينتيي 

االقتصادية الكبلسيكية إلى نظرة تختمؼ اختبلفا بىينان عف الدارسيف الغربييف لمنظاـ الرأسمالي، فيك 
ظاـ إلى اختبلؿ متزايد في كظائفو كأف يرل أف عمميات السكؽ البد أف تؤدم في ظؿ ىذا الن

الضحايا األكائؿ ليذا االختبلؿ ىـ العماؿ العاديكف أك البركليتاريا الذيف يعانكف مف البؤس 

                                                
 .03.الكمالي، عبد اهلل، نفس المرجع السابؽ، ص3
الخ كىك أكثر تعبيرا عف الرؤل ...يكيضـ أىـ النظريات التي قدمت في مكضكع السياسات االجتماعية، كاالتجاه الماركسي، الميبرال :اإلطار النظرم *

 .يضـ التعريفات كشرحا مفصبل لممصطمحات كالمفاىيـ المستخدمة الذم:  اإلطار المفاىيمياإلستراتجية كأكسع مف 
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عمى أف ينظمكا إلى جيش   كيكرىكف عمى العمؿ بأجكر تتناقص حيف بعد حيف أك  ،المتزايد
يقضي عمى انساؽ األسرة ك المجتمع المتعطميف، كلف يقؼ النظاـ الرأسمالي عند ىذا الحد بؿ س

كبالتالي البد لطبقة البركليتاريا في نياية المطاؼ مف أف تثكر عمى ظالمييا كتستبدؿ النسؽ 
بجعؿ اليدؼ الرئيسي مف النشاط االقتصادم ىك " ماركس" لكقد ناد، 5الرأسمالي بنسؽ اشتراكي

حبل ؿ رغبات الجماعة مكاف اقتصاد إشباع الحاجات األساسية الجماعية كليس تحقيؽ الربح كا 
فكرة دكلة الرفاه التي تتدخؿ أثناء األزمات مف أجؿ المحافظة  ان السكؽ كبالتالي ىك يرفض كمي

نو مادامت السياسة أ" تيتمكس"عمى النظاـ الرأسمالي،كيرل أنصار ىذا االتجاه كمف بينيـ 
و االشتراكية يصبح بذلؾ مصطمح االجتماعية تركز عمى التكامؿ كاالندماج أك المشاركة فإنيا تشب

السياسة االجتماعية مف الصعب فصمو عف االشتراكية ألنيا تتصؿ بقيـ مثؿ شعكر الفرد بذاتو 
 6.كالمشاركة كالشعكر باالنتماء االجتماعي كحرية االختيار كاإليثار

 : مذىب الديمقراطية االجتماعية-2-1
كة سياسية كعمـ اجتماع أكاديمي كحركة فكرية لقد كاف مذىب الديمقراطية االجتماعية حر       

الدكر االيجابي لمدكلة كعامؿ في تكزيع فرص الحياة كلمتغير المجتمعي " ماكس فيبر"فقد أكد 
كالتكامؿ االجتماعي مف خبلؿ السياسات االجتماعية، كيرل أف تغير المجتمع يستند إلى العمؿ 

صالح بيف الجماعات كداخميا مما يمـز معو السياسي كالى قيادة سياسية ترل أف ىناؾ صراع م
تحمؿ المسؤكلية األخبلقية كاالختيار بيف القيـ بشكؿ سياسي لتحقيؽ التغير المجتمعي، بؿ البد 
أف تقـك الدكلة بنشر نظاـ خمقي يعزز كحدة اإلنسانية ك يدعـ التفاعؿ كالتكامؿ بيف تشريع خمقي 

طنيف مف أسفؿ، كمف أبرز ركاد ىذا المنظكر يأتي مف أعمى بكاسطة الدكلة كمشاركة المكا
الذيف ينظركف إلى أنفسيـ عمى أنيـ  فالماركسيون المعاصرون، كبالتالي "مارشاؿ"ك"تيتمكس"

اشتراكيكف ديمقراطيكف ىـ عمى عكس ماركس تماما، حيث يركف أف دكلة الرفاه ىي في حقيقة 
السياسية لمدكلة الرأسمالية كمف ثمة األمر انتصاران لممجتمع عف طريؽ المشاركة في المؤسسات 

يمكف النظر إلى أف دكلة الرفاىية عمى أنيا نتاج لمحركات االشتراكية، أدل إلى تحكؿ جزئي في 
النسؽ الرأسمالي كتنتيي النظرة الماركسية إلى إجماؿ دكر دكلة الرفاىية في ثبلث كظائؼ 

  :أساسية تتمثؿ في تييئة سبؿ
 .االستثمار االجتماعي-   
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 .االستيبلؾ االجتماعي -   
 7.اإلنفاؽ االجتماعػي -   

إف قياـ الدكلة عمى نحك أك آخر بإتباع سياسات اجتماعية  :المنظور الميبرالي لدولة الرفاه-3-1
معينة يمثؿ سمة مف سمات المجتمعات الصناعية الغربية عمى كجو العمـك كيعتمد ىذا المنظكر 

دم كتطكر السياسات االجتماعية في المجتمعات الصناعية عمى التبلـز بيف التطكر االقتصا
منذ أكاخر القرف التاسع عشر اتخذت بعض الدكؿ األكركبية سياسات الغربية ،كيمكف القكؿ أنو 

تمثمت في التدخؿ المباشر لتكفير الرعاية االجتماعية كاالقتصادية لممكاطنيف، حيث سعت تمؾ 
كىذه السياسة  ،ل الرفاه االجتماعي كاالقتصادم لممكاطنيفالدكؿ إلى زيادة دكرىا في تحسيف مستك 

كتعني مجمكعة البرامج التي تمتـز بيا الدكلة لتكفير الحد  "سياسة الرفاه"ىي ما يطمؽ عمييا 
كتشمؿ ىذه السياسات كالبرامج  ،األدنى مف متطمبات الحياة لضماف مستكل معيشي لممكاطنيف

 :الخدمات التالية
 .عاـالتعميـ ال تكفير -

 .تكفير الرعاية الصحية -

 .فرص العمؿ، أك أف تضمف الدكلة حدان أدنى مف الدخؿ في حالة البطالةتكفير   -
 .المساعدة في تكفير المسكف المناسب -
 8.كالعاجزيف كالمعاقيف كالفقراء: ضماف الرعاية الكاممة لمف ىك في حاجة -

تحسيف الكضع  ىكاشر اليدؼ مف ذلؾ ىك أف تتدخؿ الدكلة بشكؿ مباشر أك غير مبإف 
كنتيجة ليذه السياسات كالبرامج فقد  ،االقتصادم كاالجتماعي لقطاع كبير مف المكاطنيف كرفاىتيـ

المجتمع، كزاد دكرىا في تكفير مختمؼ أنكاع الرعاية  مفزادت أىمية الدكلة في حياة شرائح كبيرة 
تجاكزت الدكلة حدكد كظائفيا  كانطبلقان مف ىذه السياسات كالبرامج فقد ،الضركرية لممكاطنيف

قد ال تككف مف كظائؼ  جديدةالتقميدية، المتمثمة في تكفير األمف كتطبيؽ العدالة، لتقـك بكظائؼ 
إف دكر "دكلة الرفاه": فالدكلة التي تقدـ مثؿ ىذه السياسات كالبرامج لمكاطنييا يطمؽ عمييا ؛الدكلة

مات األساسية كالرعاية االقتصادية كاالجتماعية المعاصرة لـ يتكقؼ عند تكفير الخد ىذه األخيرة
  :فحسب، بؿ تعدل ذلؾ إلى
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حؽ  ،كفالة الحريات الفردية في العمؿ ،كالمساكاة أماـ القانكف: ضمان الحقوق المدنية (أ)
  .االعتقاد كالرأم ،الممكية

 كالمشاركة السياسية كالتأثير في عممية ممارسة السمطة: الحقوق السياسيةضمان  (ب)
 .كالترشيح لممراكز السياسية ،كحؽ التصكيت كاالنتخاب ،السياسية

إف بركز دكلة الرفاه في المجتمع الغربي جاء نتيجة لتطكرات اقتصادية كاجتماعية شيدىا      
المجتمع الرأسمالي في أكاخر القرف التاسع عشر، بعد نضاؿ الطبقة العاممة ضد حالة االستغبلؿ 

سمالي خبلؿ تطكره، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مزيد مف عدالة التكزيع التي صاحبت النظاـ الرأ
كقد أسيمت ىذه السياسات  لممكارد في المجتمع كالقضاء عمى أشكاؿ عدـ المساكاة المنتشرة فيو

في تخفيؼ حدة الصراع االجتماعي كالطبقي األمر الذم أدل إلى االستقرار السياسي في دكلة 
 9. الرفاه

بحاجة إلى مدخؿ يساعد عمى تناكؿ نمك دكلة الرفاىية كىذا المدخؿ  ىمر نبقفي نياية األ       
 macro" البد لو أف يجمع بيف ما يمكف أف يستفاد بو مما جاء في ما يسمى بالنظريات الكبرل

théories" كنعني بيا تمؾ النظريات التي كضعيا الماركسيكف كالميبراليكف كما يمكف أف يستفاد بو
كنعني بيا "micro factors" كالتفسير التي تعنى بما يسمى العكامؿ الصغيرةمف ضركب الشرح 

اىتمامات جماعات المصالح كتأثير الصفكات اإلدارية كالمينية كاألدكار التي يقـك بيا األفراد  
المتميزكف،  فميس ثمة شؾ في أف ىذه العكامؿ الصغيرة ليست صغيرة بالمعنى الضيؽ ليده 

نما صغي رة بمعيار المقارنة بما تكليو نظريات الماركسييف ك الميبرالييف لغير ىذه الكممة ، كا 
  10.العكامؿ مف عناية

 
 
  :المنظور اإلسالمي-4-1

كاف اإلسبلـ  النيضة الصحيحة كلما يصنعاف المذاف ىما الصحيح كالمنيج الصحيح الفكر إف    
ىما المذاف  اإلسبلمي منيجاإلسبلمي كال الفكر فإف، المتكاممة الصحيحة النيضة صانع ىك

اإلسبلمية  العربية اليكية ك( كالسنة  القرآف )النص إدراؾ يحسناف الصحيحة، حيف النيضة يصنعاف
العظيـ في مختمؼ المياديف السياسية االقتصادية،كاالجتماعية  تراثنا في الرائعة الضكء كمساحات

                                                
9
 UNRISD. “Transformative Social Policy”: Lessons from UNRISD Research.”(Geneva: UNRISD Research and   

Policy Brief, 5), 2006 p24. 
10 Karen Anderson, “The Politics of Retrenchment in a Social Democratic Welfare State,” Comparative Political 

Studies, n:  9  (November 2001):p.34. 



حتياجات سياسية كاقتصادية تدعكنا إلى البحث عف ماىك أفضؿ لمجتمعاتنا العربية مف ا
 دكف ك بتمؾ المساحات، التغني دكف كاجتماعية كىذا لتنميتو تنمية اجتماعية متكاممة كلكف

11. عنتريات الثقافة كبدكف الفضفاضة الشعارات الكبيرة
 

 : التنمية المستدامة-2
الغرض مف إف ككف  مكضكع السياسات االجتماعية يتناكؿ الجكانب االجتماعية لئلنساف فإف    

ىذه الدراسة ىك مدل تحقيؽ ىذه السياسات ألىداؼ الرفاىية كلككف اإلنساف ىك محكر التنمية 
كما جاء في المكاثيؽ الدكلية كجب العمؿ عمى استدامة ىذه التنمية، كاختصارا ىناؾ عدة 
اتجاىات رصدت كتعرضت لقضية التنمية كذلؾ العتبارات مرتبطة أساسا بالمجتمع الذم ىك 

ما قكة دافعة لمتغيير إلحداث التنمية ك تحقيقيا، كعميو فالمداخؿ التي سكؼ نعمؿ بيا ىي دائ
 12:كالتالي

الذم يقكؿ أف التنمية كالتقدـ في كاقعيا مسالة "Bury" دافيد باريكيقكده  :المدخل األول-1-2   
لماضي عقيدة أك مذىب أخبلقي، ال يمكف إخضاعيا لمتفسير العممي، فيي فكرة تتككف مف ا

 . كالتطمع إلى المستقبؿ،  كبكجكد اإلنساف تستمر التنمية كىي ال ترتبط بحدكد معينة
كييتـ بطرح  بالمدخل الديمغرافيكىك أحد المداخؿ النظرية كيعرؼ : المدخل الثاني -2-2   

كاستثمار   القضايا المتعمقة بالتخمؼ كالتنمية مف حيث الكـ كالكيؼ كمف حركة نمك االقتصاد
كىنا كجبت اإلشارة أف االرتباط المطمؽ بيف التخمؼ كالكثافة  كمعدالت التنمية المستدامة، ،كاردالم

إال انو يمكننا القكؿ أف الدكؿ التي تعاني مف مشكبلت  ،السكانية سبب مباشر في تعثر التنمية
 .في الزيادة السكانية المطردة ىي دكؿ ذات مككف اجتماعي كاقتصادم كاجتماعي متخمؼ

لتحضر مثبل حسب ىذا المنظكر ال يصاحب التنمية االقتصادية كالحداثة االجتماعية كلكنو فا
عامؿ مساعد في إحداث متغيرات جديدة لمصالح التنمية المستدامة،  كىناؾ مف يشير إلى أف 

 13.الزيادة السكانية مع تدني المكارد االقتصادية ينتج عنو تخمؼ اقتصادم 
المدخؿ اإلسبلمي أال كىك كالذم لو جذكر ضاربة في التاريخ  ثالمدخل الثالأما - 3-2   

 .كنظرتو لقضية التنمية بشكؿ عاـ
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 :مقدمة ك ثبلثة فصكؿ رئيسية: لقد قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى :خطة الدراسة-د
 اإلطار المفاىيمي لمسياسة االجتماعية والتنمية المستدامة: كالذم يتمثؿ في: الفصؿ األكؿ    

مف خبللو إلى تقديـ التعاريؼ المتعمقة بالمكضكع، كشرحيا كىذا الفصؿ مقسما بدكره إلى نسعى 
 : مبحثيف رئيسيف كىما

 :السياسة االجتماعية مقسما إلى ثالثة مطالب وىي: المبحث األكؿ       
 .في مفيـك السياسة االجتماعية كدكافع ظيكرىا: المطمب األكؿ-                     

 .نماذج صنع كتحميؿ السياسة االجتماعية:المطمب الثاني-                     
 .السياسة االجتماعية كاقتصاد السكؽ االجتماعي:المطمب الثالث-                     
 :أما المبحث الثاني كىك

 :مقسما إلى ثبلثة مطالب كىي: التنمية المستدامة      
 .ي مفيـك التنمية كالتخمؼف:المطمب األكؿ -                    
 .السكابؽ التاريخية لمفيـك التنمية المستدامة:المطمب الثاني-                    
 .التنمية المستدامة كحقكؽ اإلنساف:المطمب الثالث-                    

دراسة لمواقع االجتماعي في الجزائر من خالل المؤشرات : ويتمثل في: الفصؿ الثانيأما 
 .9002-0222لفترة  االجتماعية طاعاتقوال
 :ىذا الفصؿ مقسما إلى مبحثيف كىما 

كىذا المبحث مقسما إلى ثبلثة . مؤشرات التنمية االجتماعية في الجزائر:المبحث األكؿ    
 : مطالب كىي

 .التنمية البشرية في الجزائر: المطمب األكؿ-
 .ائية لؤللفيةاألىداؼ اإلنم: المطمب الثاني -                    

كىذا المبحث مقسما .البرامج الوطنية االجتماعية من خالل القطاعات: المبحث الثاني كىك   
 :إلى أربعة مطالب بحسب القطاعات كىي

 .قطاع الصحة: المطمب األكؿ-                 
 .قطاع السكف:المطمب الثاني-                 
 .ع التربية كالتعميـقطا:المطمب الثالث-                 
 .قطاع التشغيؿ: المطمب الرابع -                 



مقسما بدكره  نحو سياسات اجتماعية مستدامة في الجزائر: معنكف بفيك : الفصؿ الثالثأما 
 :إلى مبحثيف كىما

مقسما إلى  لمسياسات االجتماعية والتنمية المستدامةالمعايير األساسية : المبحث األكؿ  
 :ف كىمامطمبي

الديمقراطية كالحكـ الراشد كضمانة لسياسات اجتماعية :المطمب األكؿ-                   
 .مستدامة

التخطيط االستراتيجي لمسياسات االجتماعية كالتنمية :المطمب الثاني -                     
 .المستدامة

مقسما إلى مة في الجزائر معوقات التنمية االجتماعية والتنمية المستدا: الثاني المبحث  
 .الفساد في الجزائر مشكؿ: المطمب األكؿ-:  مطمبيف كىما 

 .إشكالية تسيير السياسات االجتماعية في الجزائر:المطمب الثاني-                 
 .ك في األخير خاتمة ثـ تكصيات

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

   
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اإلطاس االيتيوىلىجي

 



 : *اإلطار االيتيمولوجـي
لقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف المفاىيـ كالمصطمحات التي البد ليا مف 

 :تكضيح كىي
 :النمو االقتصادي-

كىك تحقيؽ زيادة في الدخؿ أك الناتج القكمي الحقيقي عبر الزمف كمتكسط الدخؿ 
يشير لنصيب الفرد في المتكسط مف الدخؿ الكمي  عدد السكاف، أم أنو÷الدخؿ الكمي=الفردم

نما  لممجتمع، كىذا يعني أف النمك االقتصادم ال يعني مجرد حدكث زيادة في الدخؿ الكمي كا 
 14. يتعدل ذلؾ ليعني حدكث تحسف في مستكل معيشة الفرد

 :السياسة العامـة-
تعريفات باختبلؼ تفتقر دراسات السياسة العامة إلى إطار مرجعي محدد، حيث تختمؼ ال

نمط محدد مف "حيث يعرفيا بأنيا  جيمس أندرسونالدارسيف كمف بيف ىذه التعاريؼ تعريؼ 
فعرؼ  ىارولد دي السويلأما "نشاطات كسمكؾ الحككمة بشأف مكضكع ما لتحقيؽ ىدؼ محدد 

ية لمقيـ مف يحكز عمى ماذا؟كمتى ككيؼ؟ أساسا لمعمميات التبادلية كالتكزيع"السياسة العامة بأنيا 
كدكف تكرار لتعريفات باحثيف يمكف "كالمنافع المتضمنة في رسـ السياسات العامة كتنفيذ عممياتيا 

يجمع بيف القكاسـ المشتركة في معظـ تعاريؼ  2000"ليرمون زيقمر" إعطاء تعريؼ عممي شامؿ
بالقياـ بعمؿ ىي كؿ عمؿ أك تعيد "السياسة العامة  :الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى النحك التالي

أك بامتناع مقصكد عف القياـ بو أك تعبير عف مكقؼ تقـك بو الحككمة بشكؿ مباشر،  ييدؼ 
لمعالجة مشكمة عامة متكخية بذلؾ الكصكؿ إلى حمكؿ يقدر أنيا في مصمحة الجميع،  كمعتمدة 

 كتتضمف،في ىذا السبيؿ الطرؽ العممية كأفضؿ الكسائؿ ضمف الظركؼ البيئية المحيطة بيا
  15:دراسة السياسة العامة التعرؼ عمى

التي  جالبرام Plansكالمقترحات لمكصكؿ لؤلىداؼ  ط، الخطGoals، األىداؼIntentions نكاياال)
المتعمقة بتحديد األىداؼ كالخطط كبرامج التنفيذ كالرقابة  ت، القراراProgramsتكصؿ لؤلىداؼ 

 ( Effectsتائج المترتبة عمى تنفيذ السياسات ، اآلثار أك النDecisions or Choicesعمى السياسة 
 ."                                         

                                                

كىك متعدد المعاني  logosكتعني الحقيقة كالمقطع الثاني  Etymos فحقيقة كأصؿ الكممة، إذ تتككف مف مقطعيف يكنانيي Etymology :كتعني كممة*
 .أصؿ الكممات ،ككيفية تطكرىا،كشرحيا، كيعتبر أفبلطكف مف الباحثيف في ىذا المجاؿ كيستخدـ ىنا بمعنى الكممة، كىك فرع مف فركع المسانيات يدرس

 . 11.ص، ( 2003الجامعية،  رجامعة اإلسكندرية، الدا:القاىرة) اتجاىات حديثة في التنميةعبد القادر محمد عطية،  14
 .29.، ص ( 2006ارة العامة ،جامعة الككيت ،قسـ اإلد:الككيت)1.ط ،السياسة العامةمحمد قاسـ القريكتي،  15



ففي الماضي القريب كاف  .إف مف المسمىـ بو عدـ كجكد تعريؼ مكحد لمفقر يقبمو الجميع: الفقــر-
يفيـ "الفقر ييعرىؼ  ىذا المصطمح بعدـ كفاية الدخؿ لشراء الحد األدنى مف السمع كالخدمات كاليـك ي

كيسمـ ىذا  .16"عادة بصكرة أكسع عمى انو يعني عدـ تكفر القدرات األساسية لمعيش الكريـ 
التعريؼ بالسمات األكسع لمفقر مثؿ الجكع كتدني مستكل التعميـ كالتمييز كالضعؼ، كاالستبعاد 

 *.االجتماعي
عديد مف أحكاـ العيد الفقر متعدد األبعاد كىك ما يتماشى مع ال أف مفيـك ىكذا يتضح     

أف ىذه الحقكؽ غير قابمة لمتجزؤ  االدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كم
تعىر  .بؿ ىي مترابطة فيما بينيا ؼ بعض المنظمات الدكلية مثؿ األمـ المتحدة كالبنؾ الدكلي كما ي

المادم مػف دخؿ كصحة كتعميـ  فبأنو الحرماف الشديد مف الحياة الرضية، كالحرمػػا"الفقر 
كالمعاناة مف التعرض لممخاطر كالمرض كقمة الدخؿ ك العنؼ كالجريمة كالككارث كاالنتزاع مف 
المدرسة، ك عدـ قدرة الشخص عمى إسماع صكتو كانعداـ حيمتو، كانعداـ أك نقص الحريات 

فقد تـ  196/47لمتحدة رقـ كبناءا عمى قرار الجمعية العامة لؤلمـ ا  ، 17 ."المدنية أك السياسية
   .أكتكبر مف كؿ عاـ لبلحتفاؿ باليـك العالمي لمقضاء عمى الفقر 17تحديد تاريخ 

الحصكؿ  عدـ القدرة عمي "نجده يعبر عف في حيف لك نظرنا إلى الفقر بالمفيـك اإلسبلمي     
كالتعرض  ي العكزعمي االحتياجات الضركرية لعدـ تكافر أسباب العيش الكريـ الرغد كىك ما يعن

 18."لمجكع كالحرماف كاإلمبلؽ
كال يقتصر تكفير حد الكفاية عمي ضركرات الحياة اليكمية مف مأكؿ كمشرب كممبس كمسكف بؿ 
يمتد إلى ما يمـز لتييئة حياة كريمة لمفرد مثؿ تكفير الرعاية الطبية كالتعميـ األساسي كسبؿ الزكاج 

 19" . معيشي السائد في المجتمعأم كؿ ما يجعؿ الفرد يمحؽ بالمستكم ال

                                                
 . 2009جكيمية 26:الفقر ك العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، تـ تصفح المكقع يـك  16
  < http://wwwl.umn.edu/humanrts/arabic> 
في أنو ذك شكميف "االستبعاد االجتماعي محاكلة لمفيـ": بعنكاف -جكلياف لكغراف -جكف ىيمز االجتماعي كما جاء في كتابتعني ىنا كممة االستبعاد   *

كالمعزكليف عف التيار الرئيسي لمفرص التي  ،درجة فائقة مف الكضكح كالتبمكر، األكؿ ىك استبعاد أكلئؾ القابعيف في القاع  المجتمعات المعاصرة بمغا 
يختار أعضاؤىا  ك ،حيث تنسحب( ثكرة جماعات الصفكة)فيك االستبعاد اإلرادم، أك ىك ما أسماه غيدنز  –عند القمة  –أما الشكؿ الثاني . لمجتمعيتيحيا ا

أف يعيشكا بمعزؿ عف بقية المجتمع كبدأت الجماعات المحظكظة تعيش داخؿ مجتمعات محاطة باألسكار كتنسحب مف نظـ التعميـ العاـ، كالصحة 
 .الخ، الخاصة بالمجتمع الكبير... العامة

17 The International Day for the Eradication of Poverty and human rights . . 2009جكيمية 29: تـ تصفح المكقع يـك
>http://www.un.org/esa/socdev/poverty/ oct17.org < 

 .12، ص (2000 ،دار الفكر العربي :القاىرة) ،فقر الشعوب بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالميحمدم عبد العظيـ،  18
 .12.ص المرجع نفسو، 19
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التقارير الدكلية قياسان مكحدان لمفقر عمى الصعيد  دأما طرؽ قياس ظاىرة الفقر فتعتم
العالمي يمكنيا مف القياـ بالمقارنات بيف الدكؿ، كخط الفقر المعتمد دكليان لمثؿ ىذه المقارنات ىك 

 20.رائيةشدكالر كاحد في اليـك لمشخص الكاحد، بحسب تعادؿ القكة ال
تاريخيا تـ قياس الفقر بفقداف الدخؿ األدنى البلـز لتغطية الحاجات األساسية لمفرد، كما         

أف قياس الفقر بصكرة عامة يتطمب تحديد خط مكحد لمفقر بيف اقتصاديات متباينة الخصائص، 
 $2ك  $1نو مما يؤدم إلى مقارنات سطحية فقط ك لقد عرؼ البنؾ الدكلي خط الفقر العالمي بأ

، ك يتـ 1993خبلؿ عاـ  Purchasing Power Parity (PPP)في اليـك حسب تعادؿ القكة الشرائية 
في اليـك بالنسبة لمدكؿ ذات الدخؿ المنخفض عادة الدكؿ اإلفريقية، ك  $1استعماؿ مقياس 

 ،بلتينيةفي اليـك بالنسبة لمدكؿ ذات الدخؿ المتكسط مثؿ دكؿ شرؽ آسيا ك أمريكا ال $2مقياس 
 % 85فإف أغنى خمس سكاف العالـ كانكا يحصمكف عمى  2003حسب إحصائيات عاـ كبكما أنو 

 ,1مف إجمالي الدخؿ العالمي في حيف لـ يتعدل نصيب أفقر خمس سكاف العالـ في نفس السنة 

 21.مف الدخؿ العالمي % 4

دمات كتأمينات اجتماعية مصطمح يشير إلى قياـ الدكلة بتقديـ خ Welfare state:دولة الرفاه -
كمعكنات إلى أفراد بما يحقؽ مستكل المعيشة أك ضماف حد أدنى ليا ، كينطمؽ ىذا المفيـك مف 

نسانية قكاميا كجكد رابطة قكية بيف  ةحؽ كؿ إنساف في الحياة الكريمة كمف نظرة اجتماعي كا 
ات في دكلة الرفاىية األفراد كرفاىية المجتمع كتشمؿ الخدمات كالتأمين(طيب العيش)رفاىية 

التعميـ كالصحة كمستكل مف الدخؿ كتكفير العمؿ كالتأميف ضد العجز كالشيخكخة عمى سبيؿ 
 22 .المثاؿ 

 

 

 : تعريف  األمن :األمن االجتماعي -
مف  كأمنت غيرم مف األمف كاألماف آكقد أمنت فأنا  ،األماف كاألمانة :مصدره  أمف : األمن لغة

اطمئناف النفس كزكاؿ الخكؼ كمنو اإليماف كاألمانة  المعني الذم كرد  :"كىك بذلؾ ضد الخكؼ،
إذ يغشيكـ " ك "  نعاسان  أمنةن " ، كمنو " منيـ مف خكؼ آك "  :التنزيؿ العزيز  بقكلو تعالى في

كىذا البمد األميف " نصب أمنة ألنو مفعكؿ لو كقكلؾ فعمت ذلؾ حذر الشر،  "  منو نةن مالنعاس أ
                                                

 .133ص ،(1990 المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،: الككيت) اإلسالم واالقتصاد النجار، عبد اليادم عمي 20
 >.2009أكت 23:، تـ تصفح المكقع يـك"معالجتيا ةأسبابيا، انعكاساتيا وكيفي:ظاىرة الفقر في العالم العربي"كبرحكمة عبد الحميد،سعيدم يحي  21

www.kantakiji.com/files/economics/2107.dochttp://  >  
  .713.ص، (1981المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، :تبيرك )، 2، جالسياسة ةموسوععبد الكىاب ألكيالي،  22



حديث نزكؿ المسيح عمى نبينا عميو الصبلة  فيك  ،نى مكة كىك مف األمف أم اآلمف  يع" 
يريد أف األرض تمتمئ باألمف فبل يخاؼ أحد : األمف : أم " األرض  فيكتقع اآلمنة   " كالسبلـ

  23.مف الناس كالحيكاف
ف ربػػؾ إيػػا محمػػد : جبرائيػػؿ فقػػاؿ  عميػػونػػزؿ :" عػػف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  أمػػا 

فػالمؤمف منػى كأنػا منػو  مف  أسمائي فسميتو مؤمنان  اشتققت لممؤمف اسمان " : كيقكؿ: ؾ السبلـ يقرؤ 
مػػف  عػػذاب الػػدنيا كاآلخػػرة كمػػف مفيػػـك األمػػف  " معطػػى اآلمػػاف :" نػػو أ،  كالمػػراد بيػػذا الكصػػؼ "

العػدؿ نخمص إلى أف بقاء كنماء األفراد كالمجتمعات كاألمـ  قكامو األمف الذم يقـك عمى األمانػة ك 
كالتحرر مف الخػكؼ ، كاألمانػة ال تقتصػر عمػى أداء  حقػكؽ اآلخػريف مػف مػاؿ بػؿ أداء  مػا عمينػا 

ف اهلل يحػػب إذا إ: " قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  يمػػف التزامػػات بنزاىػػة كصػػدؽ كىػػك مػػا يتجمػػى فػػ
 .، كباألمف صبلح األمة كنيضتيا" عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو 

ف اسػػتخدامو يعػػكد إلػػى نيايػػة إلػػرغـ مػػف األىميػػة القصػػكل لؤلمػػف فػػعمػػى ا:  المفيــوم االصــطالحي
األدبيػات الداعيػة إلػى تحقيػؽ األمػف كتجنػب الحػرب، كاألمػف مػف كجيػة  يالحرب العالمية الثانية ف

، لػذلؾ فقػد "حماية األمة مف خطر القير عمى يد قكة أجنبية " ينظر دائرة المعارؼ البريطانية يعن
معظـ الببلد كقصر اىتماميا بحالة البلأمف الناتجػة عػف التيديػد في كمي الق األمف تاتأسست كزار 
ذلػػػؾ أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ البيكلكجيػػػة  يكعػػاش العػػالـ  مرحمػػة سػػػباؽ التسػػمح  بمػػا فػػ ،العسػػكرم

ائيػػة كالذريػػة كجػػزء مػػف سياسػػات الػػدكؿ الكبػػرل إلظيػػار ىيمنتيػػا كقكتيػػا  كأغفمػػت المعػػاني يكالكيم
كزيػػػر الػػػػدفاع  -روبـــرت مكنمـــارا" بػػػر عػػػف ذلػػػؾ بعػػػض قادتيػػػا ، كمػػػنيـ ف عا  اإلنسػػػانية لؤلمػػػف ك 
يعنػػى التطػػكر كالتنميػػة :" بتعريفػػو  األمػػف بأنػػو "   جــوىر األمــن"  كتابػػو  يفػػ" األمريكػػي األسػػبؽ 

كأف  األمػف الحقيقػي   ةظػؿ حمايػة مضػمكن يسكاء منيا االقتصادية أك االجتماعية أك السياسػية فػ
لعميقػة لممصػادر التػي تيػدد مختمػؼ قػدراتيا كمكاجيتيػا إلعطػاء الفرصػة مػف معرفتيػا ا لمدكلة ينبػع

كىػك مػا   24"الحاضػر أك المسػتقبؿ يسػكاء فػكافػة المجػاالت  ية فػيػلتنمية تمؾ القػدرات تنميػة حقيق
الػػػذم حػػدد ىكيػػة المكػػكنيف الجػػكىريف لؤلمػػػف " سػػتاتنيكس  إدكارد" كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي  وقالػػ

  :يالسبلـ ف البشرل  البلـز لتحقيؽ
  .الخكؼالجبية األمنية التي ال تككف إال بالتحرر مف  -1

                                                
 .232. ص( 2003دار الحديث، : القاىرة )، المجمد األكؿ، لسان العربابف منظكر،  23
 22: تـ تصفح المكقع يـك  ،العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضرأكراؽ بحث منشكرة، المركز " األمن االجتماعي والعولمة" فائزة الباشا، 24
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  25. التحرر مف العكز ك حيث يعنى النصر كاالجتماعية؛الجبية االقتصادية  -2
تية التػي ليشمؿ  المفيـك العاـ لؤلمف االجتماعي كؿ النكاحي الحيا  تطكر ىذا المصطمح  ثـ     

ف شعكره باالكتفاء المعيشػي كاالسػتقرار االقتصػادم إلػى االسػتقرار م ءان بدتيـ اإلنساف المعاصر،  
ك عميػػو فػػإف األمػػف االجتمػػاعي يسػػتمـز تػػأميف  ،الشخصػػي فػػي محيطػػو  األسػػرم ك بيئتػػو الخارجيػػة

بػػػالعكز كالفقػػػر كالمػػػرض كيشػػػمؿ الخػػػدمات المدرسػػػية  رالخػػػدمات األساسػػػية لئلنسػػػاف،  فػػػبل يشػػػع
أمينػػات االجتماعيػػة كعمػػى مكاجيػػة الظػػركؼ الطارئػػة كقضػػاء كقػػت كالثقافيػػة كالرعايػػة اإلنسػػانية كالت

فػػراغ يحػػكؿ بينػػو كبػػيف العزلػػة كاالنكمػػاش كلػػذلؾ تتػػداخؿ المفػػاىيـ كالمصػػطمحات فػػي تحديػػد ماىيػػة 
 ،(القػػكمي ) حيػػث تبػػرز العديػػد مػػف التػػداخبلت بػػيف األمػػف الػػكطني . األمػػف االجتمػػاعي كحػػدكده 

لكنيا تمتقي حػكؿ مبػدأ الضػركرة كالحاجػة، مػف حيػث التكامػؿ  كاألمف االجتماعي ،كاألمف اإلنساني
كالعمػػـك السياسػػية لتأخػػذ طريقيػػا إلػػى التمػػاس مػػع  ،كتتػػكزع فػػي حقػػكؿ دراسػػية بػػيف عمػػـ االجتمػػاع

  . 26"الدراسات اإلستراتيجية كاالقتصادية الرتباطيا بحياة اإلنساف كتعدد حاجاتو

حيث  نيومان ة كمف بينيا نكرد تعريؼ العالـتعددت التعريفات المقدمة لمصح :تعريف الصحة-
حالة التكازف النسبي لكظائؼ الجسـ، كأف حالة التكازف ىذه تنتج عف تكيؼ الجسـ : "يعرفيا بأنيا

،كحسب منظمة الصحة العالمية يمكف تعريؼ الصحة عمى "مع العكامؿ الضارة التي يتعرض ليا
كمف المظاىر التي ينبغي اإلشارة "ية كاالجتماعيةحالة الرفاىية الكاممة مف النكاحي العقم: "أنيا

 27.إلييا التحكؿ العميؽ في حاجات الصحة كما ككيفا

تغيرت فكرة الصحة جذريا في العالـ منذ عشريف سنة، فمـ تعد فكرة ثابتة : ففي اإلطار الكيفي
ط تعبر فقط عف حسف الحاؿ كاكتماؿ السبلمة الجسمية كالعقمية، كلكف أصبحت تشمؿ المحي

االجتماعي كاالقتصادم كحتى العاطفي الذم يؤثر عمى صحة الفرد، كتغيرت النظرة إلى 
المستعمؿ مف شخص ضعيؼ يحتاج إلى تكفؿ إلى شخص مسؤكؿ عف حماية صحتو،أما 
التطكر الكمي فيك متعمؽ بالطمب عمى القطاع الصحي، كىكذا تحكلت الصحة إلى فرع ييتـ 

 28.مجاالتيا الكقائية العبلجية كاالجتماعية كاالقتصاديةبالصحة اإلجمالية لمسكاف في كؿ 
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كؿ "عرفت منظمة الصحة العالمية السياسات الصحية بأنيا : تعريف السياسات الصحية- 
الجيكد التي تبذؿ بيدؼ تحسيف الصحة سكاء تعمقت الجيكد بالعناية الصحية باألفراد أك بتقديـ 

 29".الخدمات الصحية العامة
، كىي إستراتيجية غير (خطة بعيدة المدل)صحية لمدكلة تتضمف اإلستراتيجية السياسة ال    

ربحية كالربحية فييا مزيج ألنيا قضية اجتماعية، كىذه السياسات يجب أف تتماشى مع متطمبات 
مكانية الحصكؿ عمييا، كالقدرة عمى  المجتمع مف الخدمات الصحية المتنكعة، كالمستكل البلـز كا 

 30.مراعاة مستكيات الدخؿ المختمفة كأنكاع األمراض تحمؿ تكمفتيا مع
تعتبر سياسات الدكلة في مجاؿ العناية الصحية ناجحة إذا ترتب عمييا زيادة في رفاه       

المجتمع مف خبلؿ تحسيف األحكاؿ الصحية أك ازدياد درجة عدالة تكزيع الخدمات الصحية، أك 
انخفاض تكمفة الخدمات الصحية مقارنة بحالة عدـ ازدياد قناعة المستيمكيف بما يقدـ ليـ، أك 

 .تدخؿ الدكلة
تداكؿ الفكر اإلنساني، عمى مدل العصكر ثـ العمـ اإلنساني  :تعريف العدالة االجتماعية- 

 ،كاالجتماعي في العصكر الحديثة قيمة المساكاة كأىميتيا، كحممت الشعكب بالعدؿ االجتماعي
 ،طكباكية، ثـ في فمسفاتيا كنظميا الدينية كاألخبلقية كالقانكنيةكأدخمت ذلؾ في مذاىبيا كرؤاىا ال

كما زالت المساكاة كما زاؿ العدؿ بعيديف عف الكاقع كعف الناس كلكف العمـ االجتماعي المعاصر 
اندماج الناس في "المساكاة ىي : كضع أيدينا عمى معنى مممكس لمعدؿ كمؤشر صادؽ لممساكاة

 البلمساكاةاج، كاالستيبلؾ كالعمؿ السياسي كالتفاعؿ االجتماعي، اإلنت: مجتمعيـ عمى أصعدة
 31".ىي االستبعاد أك الحرماف أك اإلقصاء عف ىذه المشاركة

كما لـ نربط مفيكمنا لبلستبعاد بفكرة المساكاة االجتماعية بكصفيا لب عممية االندماج كمف       
صكر في الفيـ عمى الصعيد السياسي ما لـ نفعؿ ذلؾ نككف بصدد خمط كق ،دثـ نفيا لبلستبعا

أف الحككمة التي تتظاىر بأنيا ميتمة باالستبعاد يظير  ،كالصعيد العممي عمى السكاء مف ىنا
حككمة تعاني مف  –بتعبير ميذب  –ىي  االجتماعي، كلكنيا ال تبالي بعدـ المساكاة االجتماعية

أف في مقدكر السياسة االجتماعية  ابتالكى  بعضفالحقيقة التي أكدىا  ،الخمط كاضطراب الرؤية
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العامة أف تؤثر بكضكح في ما تحدثو أم درجة مف عدـ المساكاة في مقدار االستبعاد االجتماعي 
مبدأ العدالة بكصفيا  قرارأنو لـ يستطع أم مجتمع معاصر أف يقترب بقكة مف إكما  كحدتو

ف كانت البشرية قد حققت ق،تامان  قراران الفرصة المتكافئة إ دران مف التقدـ في ىذا المضمار بالقياس كا 
أبدان ألف تاريخ العالـ لـ يشيد إال قمة ضئيمة مف   كىك أمر ليس عارضان  لممعايير التاريخية

كما دامت فكرة العدالة  ،المجتمعات التي اعترفت بتكافؤ الفرص كمطمح يتعيف التطمع إليو
الجتماعية العامة، فمف المحتمؿ أف يككف بكصفيا الفرصة المتكافئة أصبحت تعد محكان لمسياسة ا

كتؤكد  .لبلعتراؼ باإلخفاؽ في تحقيؽ ىذه الفكرة في مجاؿ معيف أبعاد سياسية ميمة كحاسمة
االستبعاد االجتماعي يتعارض مع مبدأ الفرص المتكافئة مف "أف  الصددفي ىذا  بريان باري

فرص تعميمية كمينية غير متكافئة،  االستبعاد يؤدم إلى كجكد إفأكالىما : ناحيتيف عمى األقؿ
 ،إنكاران لمفرص المتكافئة عمى صعيد المشاركة السياسية –كاقعيان  –كالثانية أف االستبعاد يشكؿ 

ييعمي : إنما يصدر عف تكجو إنساني متقدـ ةاالجتماعي لعدالةف أف االىتماـ بدراسة ايتبى يمف ىنا 
 32."ا الفرد ضحية لتطكر المجتمع الذم يعيش فيومف قيمة اإلنساف الفرد، كيجاىد لكيبل يقع ىذ

 :تعريف الحكم الراشد
كـ الراشد كيرجع ذلؾ باألساس إلى ىناؾ العديد مف االجتيادات في مسألة تعريؼ الح

لكف .... 33االجتماعيةك  السياسية  االقتصادية ،اختبلؼ المياديف  كتبايف المنطمقات الفكرية
 :اشى مع مكضكع دراستنا ىذه كاآلتينحاكؿ رصد أىـ التعاريؼ التي تتم

الحكـ الذم ىك ": فإف الحكـ الراشد (2004) ىذا لعاـك : تعريؼ تقرير التنمية اإلنسانية العربية-
يعزز كيدعـ كيصكف رفاه اإلنساف كيقـك عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ كفرصيـ كحٌرياتيـ 

ؿ كافة فئات الشعب تمثيبلن كامبلن كتككف االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كيسعى إلى تمثي
 34."لضماف مصالح جميع أفراد الشعب ،لة أماموؤك مس
ىك ممارسة السمطة االقتصادية كالسياسية كاإلدارية ": األمـ المتحدة اإلنمائيبرنامج تعريؼ -

ليا إلدارة شؤكف الدكلة عمى كافة المستكيات، كيشمؿ اآلليات كالعمميات كالمؤسسات التي مف خبل
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حقكقيـ القانكنية كيكفكف بالتزاماتيـ يعٌبر المكاطنكف كالمجمكعات عف مصالحيـ كيمارسكف 
 35."كيقبمكف الكساطة لحؿ خبلفاتيـ

التقاليد كالمؤسسات التي مف خبلليا تتـ ممارسة السمطة في الدكؿ  بأنو" :لبنؾ الدكلياتعريؼ -
 :التعريؼ يشمؿ، كىذا "مف أجؿ الصالح العاـ

 .ختيار القائميف عمى السمطة كرصدىـ كاستبداليـعممية ا_
 .قدرة الحككمات عمى إدارة المكارد كتنفيذ السياسات السممية بفاعمية_
كؿ مف المكاطنيف كالدكلة لممؤسسات التي تحكـ التفاعبلت االقتصادية كاالجتماعية فيما  احتراـ_

  36."بينيا
ىك  كـ الراشد، كفي سياقو السياسي تحديدان انطبلقا مف التعريفات السابقة نستخمص أف الح    

طارات إدارية ممتزمة بتطكير أفراد المجتمع  الحكـ الذم تقـك بو قيادات سياسية منتخبة، كا 
برضاىـ كعبر مشاركتيـ في مختمؼ القنكات السياسية لممساىمة في تحسيف نكعية الحياة كرفاىية 

عبر ثبلثة  أبعاد أساسية تتفاعؿ فيما بينيا  المجتمع، كيتـ تطكير األفراد مف خبلؿ ىذا الحكـ 
 :كترتبط ارتباطا كثيقا إلنتاج الحكـ الراشد كىي

 .المرتبط بطبيعة السمطة السياسية كشرعية تمثيميا: البعد السياسي -
 .البعد التقني المرتبط بعمؿ اإلدارة العامة كمدل كفاءتيا-
ة المجتمع المدني كمدل استقبلليتو عف المرتبط بطبيعة بني: البعد االقتصادم كاالجتماعي-

الدكلة مف زاكية، كطبيعة السياسات العامة في المجاليف االقتصادم كاالجتماعي، كتأثيرىا عمى 
المكاطنيف مف حيث الفقر كنكعية الحياة مف زاكية ثانية، ككذا عبلقتيا مع االقتصاديات الخارجية 

 .    كالمجتمعات األخرل مف زاكية ثالثة
 :ف العدالة في التوزيعتعري-

صمـ لتكزيع السمع تكزيعا محدكدا كفؽ الطمب  العدالة في التكزيع ىك مبدأ معيارم، ي
، (إلخ ...مدخكؿ،ثركة،  فرص)كيختمؼ ىذا المبدأ باختبلؼ األبعاد ؛مف سمع صالحة لمتكزيع 
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المساكاة، ) عميو   الذم يجرم تكزيعيا بناءان  سكاألسا( إلخ ...أفراد دكؿ)كطبيعة المستفيديف منيا 
  37 .(لعمميات السكؽ المجانية المميزات األفراد كفق اكفق
 :تعريف التخطيط االستراتيجي-

التخطيط فكرة قديمة تعكد في جذكرىا إلى أياـ اإلغريؽ كبالتحديد إلى عصر أفبلطكف 
دـ كقد استخ" المدينة الفاضمة"مف خبلؿ  ،الذم أشار بشكؿ غير مباشر إلى مفيـك التخطيط

التخطيط في العصكر التاريخية المختمفة في معظـ جكانب الحياة كخاصة العسكرم منيا دكف أم 
نكع مف التأطير لمفيكمو كفعالياتو كمقكماتو كاستمر الكضع كذلؾ إلى أف ظيرت فكرة التخطيط 
االقتصادم في مطمع القرف العشريف حيث استخدـ ألكؿ مرة مف قبؿ االقتصادم النركيجي 

،كما استخدـ في ألمانيا ألغراض عسكرية ككذلؾ اعتمدتو  1910اف شكنييدر عاـ كريستي
مف جانب آخر حذت الكثير مف  .بريطانيا مف أجؿ النيكض باقتصادىا في فترة ما بعد الحرب

دكؿ العالـ حديثة االستقبلؿ بعد الحرب العالمية الثانية حذك دكؿ أكربا الغربية فيما يتعمؽ باعتماد 
تخطيط االقتصادم كذلؾ برسـ السياسات، كتكجيو مختمؼ النشاطات كالفعاليات كتطبيؽ ال

االقتصادية كضبط مساراتيا بشكؿ عممي منظـ بعيد عف االرتجاؿ كالعشكائية مف دكف أف تمتمؾ 
  .الدكلة أدكات ككسائؿ اإلنتاج كذلؾ بيدؼ تحقيؽ نمك اقتصادم سريع كمناسب

ذا كاف التكسع في تطبيؽ التخطيط  في دكؿ العالـ الصناعي قد ارتبط بقدرتو في التغمب كا 
  ،1929عمى المشكبلت االقتصادية ك االجتماعية التي نجمت عف الكساد الكبير الذم حدث عاـ 

سريع،  فإف ما افرزه تطبيؽ النظاـ االقتصادم الحر  مإلى جانب قدرتو عمى تحقيؽ نمك اقتصاد
كاجتماعية كعمى رأسيا فشؿ ىذا النظاـ في تحقيؽ  في دكؿ أكربا الغربية مف مشكبلت اقتصادية

قد دفع  ،االقتصادية العدالة االجتماعية المنشكدة مف خبلؿ تكزيع عادؿ كامثؿ لممكارد كالمعطيات
العديد مف حككمات ىذه البمداف إلى التدخؿ بشكؿ مباشر كأكسع في إعداد كتنفيذ كمتابعة 

ية كالثقافية كالسياسية بيدؼ التغمب عمى ىذه النشاطات كالمشاريع االقتصادية كاالجتماع
المشكبلت كالحيمكلة دكف ظيكر أم مضاعفات ليا إلى جانب تحقيؽ العدالة االجتماعية مف 

  .خبلؿ ضماف األمف المادم ك النفسي لكؿ فرد مف أفراد المجتمع 
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ة كجكانب لقد كاف ليذا التكجو الجديد كالمتمثؿ في تدخؿ الحككمات في الجكانب االقتصادي
 Developmentالحياة المختمفة أيضا دكر كبير في ظيكر كبركز مفيـك التخطيط التنمكم 

planning 38. كمفيـك أكثر شمكال مف التخطيط االقتصادم 
فتقـك بو المستكيات اإلدارية العميا عمى أساس فمسفة معينة : أما التخطيط االستراتيجي     

جيزتيا المعاكنة، فاإلستراتيجية ىي سياسة طكيمة المدل كيعتبر مف اختصاص رئاسة الدكلة كأ
لمكصكؿ إلى أىداؼ محددة باستخداـ أفضؿ الكسائؿ فاعمية لتحقيؽ اليدؼ، كيمكف القكؿ أف 
التخطيط االستراتيجي ىك التخطيط الكاعي كالعقبلني لممستقبؿ بناءا عمى اإلمكانات كالمكارد 

ـ ىذه اإلمكانات، ككذلؾ المكارد التي مف المؤكد أنيا المتكفرة كالظركؼ المحيطة بمجاؿ استخدا
ستتكفر عبر الزمف القادـ ،كتحديد الخيارات المناسبة لكؿ سياسة كالبدائؿ لكؿ مستجد كيعتبر 

  39.البعض أف التخطيط االستراتيجي ىك عقمنة السمكؾ السياسي حاضرا كمستقببل
ؿ كؿ كاحدة منيا خطكات كيتضمف التخطيط االستراتيجي ثبلث خطكات رئيسية تشم

تحميؿ لمكاقع االجتماعي، الذم يقكد إلى فيـ ) التحميل االستراتيجي: ثانكية كىذه الخطكات ىي 
، صياغة العديد مف االستراتيجيات) صياغة اإلستراتيجية، (أفضؿ لحجـ المشاكؿ كاالحتياجات

اختيار ) ستراتيجياالختيار اال، (الطكيمة أك القصيرة المدل، لمكاجية أم مشكمة طارئة
  40....(االجتماعية اإلستراتيجية المناسبة كالتي مف خبلليا يتـ االستجابة لبلحتياجات

العممية المجتمعية الكاعية :" تعرؼ التنمية االجتماعية عمى أنيا  :تعريف التنمية االجتماعية -
مى تنمية طاقات االجتماعي،تككف قادرة ع–المكجية نحك إيجاد تحكالت في البناء االقتصادم 

إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدم إلى تحقيؽ زيادة منتظمة في متكسط الدخؿ الحقيقي لمفرد ، كفي 
الكقت نفسو تككف مكجية نحك تنمية عبلقات اجتماعية سياسية، تكفؿ زيادة االرتباط بيف المكافأة 

رد كضماف مشاركتو كبيف كؿ مف الجيد كاإلنتاجية ،كما تستيدؼ تكفير االحتياجات األساسية لمف
  41. في جميع أكجو الحياة السياسية، كتعميؽ أمنو كاستقراره في المدل الطكيؿ
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إف مفاىيـ التنمية االجتماعية كالسياسة االجتماعية يحمبلف نفس القكاسـ المشتركة  فبل      
ية تكجد سياسات اجتماعية دكف تدخؿ الدكلة كالقكل المجتمعية األخرل، كال يمكف تحقيؽ تنم

 42.اجتماعية دكف سياسات اجتماعية فعالة قادرة عمى تحقيؽ ىذه التنمية
مجمكعة التقنيات العممية التي تسمح بالكصكؿ إلى "يعرؼ التسيير عمى أنو :تعريف التسيير -

 :كىك يقـك عمى" األىداؼ، كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة
 ( الكمية كالكيفية) نيات التسييرتحسيف كجكدة الخدمات النكعية عف طريؽ استخداـ تق

 .في تنفيذ خطط المشركع
 كالرقابة كاستخداـ المنيجية العممية كمختمؼ ـتجسيد مبدأ التخطيط، كالتحميؿ، كالتقيي ،

  43.األدكات الرياضية كاإلحصائية
الكيفية التي تنفذ بيا السياسات "أما التسيير عمى مستكل السياسات العامة فيمكف اعتباره،  

مة، أك الكيفية التي تدار بيا مختمؼ مراحؿ السياسة العامة، باستخداـ الكسائؿ العممية كىذا العا
خبلؿ الرسـ، كالتنفيذ، كالمراقبة، مف أجؿ كشؼ العيكب كاقتراح البدائؿ الممكنة بحيث يأخذ 

سائؿ التسيير في ىذه المرحمة دكران ىامان في القضاء عمى المشاكؿ التي قد تظير كىذا بأفضؿ الك 
  44".العممية لضماف بمكغ األىداؼ

لقد رأينا مف خبلؿ ىذه شرح ىذه المصطمحات، أىمية العناية باإلنساف بكاسطة السياسات  
العامة، كالسياسات االجتماعية تحديدان، كبالتالي أىمية العنصر البشرم في التنمية االجتماعية 

المكالي نتعرض ألىـ العناصر كالمفاىيـ المتكاممة لمدكلة، كالرؤل المختمفة، كمف خبلؿ الفصؿ 
التي تحيط بيذه الدراسة المتعمقة بالسياسات االجتماعية كربطيا بالتنمية المستدامة كمكاضيع 
مترابطة، تقكدنا إلى معرفة التطكرات التاريخية لممفاىيـ كاإلرىاصات األكلى لمكضكع السياسة 

 .االجتماعية كالتنمية المستدامة
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ــل األول  :الفصـــ

اإلطاس الوفاهيوي للسياسح االجتواعيح 

 والتٌويح الوستذاهح



 .السياســة االجتـماعية: المبحث األول
o ودوافع ظيورىا في مفيوم السياسة االجتماعية: المطمب األول. 

إذا كانت األبعاد االقتصادية ىي التي يستدؿ بيا في أغمب األحياف لتعريؼ التحديث  فإف       
 السياسيةكالمعرفة، كالجكانب  الفكرية: لمجتمع التحديث يشمؿ في كاقع األمر كؿ جكانب ا

كالنمك  االقتصاديةكالجكانب كف، كالدمج الذم نشيده في تزايد ال مركزية اإلدارة كسيادة القان
التي نشيدىا في اليجرة إلى  الجتماعيةكالجكانب ا االيائؿ الذم تسببو الثكرة العممية كالتكنكلكجي

بط فرص العمؿ بأنشطة محك األمية كتقديـ الخدمات الصحية، المدف كفي التغيرات المينية،  كر 
 ،مما يؤدم إلى تحكالت في العبلقات األسرية التقميدية كالعبلقات التقميدية بيف الرجؿ كالمرأة

كالتحكؿ مف االىتماـ بمحيط العائمة ك األقارب إلى مزيد مف االىتمامات  النفسيةكالجكانب 
نطاقيا األكسع،  كىذه النقمة مف المجتمعات التقميدية المستقرة  الفردية ك المصالح الجماعية في

إلى ظركؼ الحداثة الديناميكية إنما تتطمب تكيفا مستمرا، كبسبب االتصاالت التي أصبحت 
تتغمغؿ في كؿ شيء كالتزايد المستمر في تطمعات الناس كتكقعاتيـ،  لـ يعد تأجيؿ التغيير 

 اتة في ىذا التكيؼ دكر محكرم ،كآليتيا الرئيسية ىي السياس، كدكر الحككمكال كاردان  مطركحان 
، كقد تـ تعريؼ السياسة االجتماعية الخ...سكاء كانت  سياسات اقتصادية أك اجتماعية العامة 

 : التعريؼ التالي تقارير األمـ المتحدة منياكما أثبتت ذلؾ بطرؽ مختمفة 
ي نفس الكقت تتقدـ بالتنمية المجتمعية نحك السياسة التي تتصدل لممشكبلت االجتماعية، كف" -

 45."تحقيؽ أىدافيا أم تحسيف أحكاؿ الناس كنكعية حياتيـ
بأنيا السياسة التي تييأ كتكجو بمقتضاىا كعمى "السياسة االجتماعية " إسماعيؿ عمي سعد"كيعرؼ 

لتي تتكفر فييا كنعني بالرفاىية في ىذا السياؽ الحالة ا ،46"نحك مباشر سبؿ الرفاىية في المجتمع
 حسبدكلة لم البد لئلنساف الصحة الجيدة كظركؼ العمؿ كالعيش الطيب، ك لبمكغ ىذه الحالة
بالصحة كالتعميـ  مستكياتيا القكمية كالمحمية  إلى ابتغاء السبؿ كالنيكض باألجيزة التي تعنى

إلييا كيتفؽ  كاألمف االجتماعي إلى غير ذلؾ، كتستيدؼ الدكلة في ذلؾ كمو بمكغ أىداؼ ينظر
لعمو  ".عمى أنيا تحقؽ صالح المجتمع مف ناحية كعبلج أمراضو كمشكبلتو مف ناحية أخرل 

بيف تعريفاتيا  مف العػاـ لمسياسة االجتماعية نستخمص ىذا التعريؼينبغي لنا في أكؿ األمر أف 
اسية نتيجة العديدة التي يطرحيا الفكر االجتماعي كالتي تتبايف فييا مدلكالت المفاىيـ األس
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كجيات النظر بيف المدارس التي ينتمي إلييا المنظركف االجتماعيكف مف الناحية  الختبلؼ
 47. النكاحي المنيجية بيف الباحثيف في عمـك االجتماع ؼالعقائدية، كالختبل

  
الصحة ك الخدمات االجتماعية مثؿ التعميـ "غالبا ما يتـ تعريؼ السياسة االجتماعية بأنيا          

كلكف تعني السياسة االجتماعية أيضا إعادة التكزيع كالحماية " كالكظيفة كاألمف االجتماعي 
كالعدالة االجتماعية بحيث تككف السياسات االجتماعية حكؿ جمب الشعب في مركز صنع 
السياسات كتكجيو حاجاتيـ كرغباتيـ كأصكاتيـ عبر قطاعات تكلىد االستقرار ك التماسؾ 

ميف الدعـ السياسي لممكاطنيف كترقية أيضا أداة تستعمميا الحككمات عمميا لتاالجتماعي، كىي أ
الكظيفة المنتجة ككذلؾ ك         عف طريؽ تعزيز الرأسماؿ البشرم  ةالنتائج االقتصادية االيجابي

عمى –تستطيع السياسة االجتماعية أف تككف دائرة فعالة تربط النمك البشرم كاالقتصادم كالذم
سكؼ يفيد كؿ فرد عف طريؽ تشجيع الطمب المحمي بحماس كخمؽ مجتمعات –يدالمدل البع

 48متماسكة كمستقرة 

          
السياسة التي تيتـ بدراسة " أما مف كجية النظر األكربية، السياسة االجتماعية ىي  

مدة إضافة   األكربيكف ؿاألنظمة االجتماعية الضركرية لئلنساف كتكفير الرفاىية كتنميتيا، كيفض
ىي الطريقة التي يككف عمييا الناس كتتكفر عف  ـالرفاىية كالعيش الكريـ ألف الرفاىية في رأيي

طريؽ الخدمات الضركرية، نظـ الرعاية االجتماعية كالتربية، تكفير الشغؿ ك األجكر العادلة، لكف 
ئات الييمف طرؼ الحككمات ك  كاستدامتيا اآلف يجب البحث عف طرؽ تنظيـ كتكفير ىذه األمكر

( الرسمية كالغير رسمية)االجتماعية كالجمعيات الخيرية المحمية الرسمية كالمؤسسات كالجماعات 
كعبر األحياء كالعائبلت كعميو فإف فيـ ىذه األمكر يقكدنا إلى استيعاب معنى السياسات 

 49.االجتماعية

ت السياسة ىناؾ رأم يقكؿ أف تعريؼ السياسة االجتماعية يككف بتحديد مجاالكما أف 
العامة التي تندرج تحت المصطمح أك تحديد العكامؿ التي تميز السياسة االجتماعية مف غيرىا مف 

  50.السياسات
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 :تتمثؿ في اآلتي ظيكر السياسة االجتماعية عدة تفسيراتلدكافع إف     
ة دكرا في تشكيؿ تطكر السياس -اقتصادية الكبرل -تفسير يرل أف لمعكامؿ السكسيك:أكليا-1

 .االجتماعية؛ فمشكبلت النمك االقتصادم الناتجة عف التصنيع أدت إلى ظيكر دكلة الرفاىية
كىكذا فمسكيات  أساسي في ظيكر السياسة االجتماعية دكرليا أف العكامؿ السياسية : ثانييا-2

التعميـ كالدخؿ كالتحضر أكثر أىمية في تفسير أنماط اإلنفاؽ لدل مختمؼ الحككمات مف 
-أف التغيرات السكسيك" كيث"كيرل  ،السياسية لمدكلة في تمؾ المجتمعات ذاتيا الخصائص

اقتصادية نقطة البداية فحسب أما العكامؿ السياسية فميا دكر ال ينكر بعد ذلؾ؛ فيناؾ اختبلفات 
بيف  الدكؿ المتقدمة في سياساتيا االجتماعية كمجاالتيا كبناءىا ال يمكف تفسيرىا بما ىك 

.اقتصادم
51
  

تتجو بعض الدراسات المعاصرة إلى األخذ بأف السياسة االجتماعية ال تنبعث مف دكافع كما     
نما تطرح النظـ  إنسانية تحدكىا محاكلة تحقيؽ الرفاىية المجتمعية عكنا لئلنساف كمقابمة حاجتو كا 

ات كيتفاقـ المجتمع  الحاكمة سياساتيا االجتماعية تجنبػا لمقبلقؿ كاالضطرابات التي قد تثكر في
كتكحي الدالئؿ التاريخية بأف النظـ الحاكمة إنما تعمؿ عمى األخذ  ،السياسي خطرىا عمى النظاـ

بتدابير تقديـ العكف االجتماعي أك التكسع فييا في األكقات التي تثكر فييا االضطرابات 
بو مف تدابير  االجتماعية نتيجة لتفشي البطالة عمى سبيؿ المثاؿ ثـ تتراجع ىذه النظـ عما تأخذ

 أك تعمؿ عمى تقميصيا عندما يعكد االستقرار 
 

السياسي إلى ما كاف عميو كمف الكاضح أف ىذا الرأم يتناقض مع االفتراض الشائع، الذم مؤداه 
أف السياسات االجتماعية الحككمية،كما يرتبط بيا مف تقديـ العكف االجتماعي أصبحت تنطكم 

.ماعية يعمؽ نظرتيا اإلنسانية كيكسع نطاؽ كرمياعمى حس متزايد بالمسؤكلية االجت
52  

     

نطاؽ السياسة االجتماعية المرتكز عمى تقديـ  فإفأما خبلؿ فترة الثمانينات كالتسعينات،        
كانت  ذإ ؛غير كاؼو لتحقيؽ تنمية اجتماعية كاقتصادية متكازنة بقي الخدمات كالرفاىية المحدكدة

قد فمك في حيف ركزت نظرية التنمية السائدة عمى النمك االقتصادم أكال تعتبر ثانكية بالنسبة لمن
مهنحت السياسة االجتماعية أىمية كتمكيبل أقؿ، كغالبا ما كانت مرتكزة عمى التعامؿ مع النتائج 
غير المرجكة لمتغير االقتصادم كقد بقي المنيج سائدا خبلؿ عقديف كأدل إلى زيادة التكتر 
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قتصاديات ذات الدخؿ في االستثمار اال ،ي، مما حتـ في أكائؿ القرف العشريفكاالستياء االجتماع
  .المرتفع بقكة في البنية االجتماعية

ازدىارا غير مسبكؽ في التاريخ  ةكتشيد الشعكب في أكربا كالياباف كأمريكا الشمالية كنيكزلند        
اجة  إلى تطبيؽ السياسات االجتماعية كعمى ىذا النمكذج رأل العديد مف البمداف النامية أيضا الح

كأداة لبناء الدكلة، كقد ضعفت عدد مف ىذه المبادرات في فترة الثمانينات حيث تـ استبعاد 
سياسات إعادة التكزيع مف قبؿ اإلصبلحات المكجية لمسكؽ كاالنتقادات المكجية ضد تدخؿ 

النفقات  1982أزمة الديف في عاـ  الحككمة كاختصرت برامج التعديؿ الييكمي التي تـ إطبلقيا بعد
 .االجتماعية بشكؿ كبير إلى درجة أف اليكنيسيؼ طالبت بتسكية ذات كجو إنساني

لكف فيما بعد تـ إعادة النظر في النفقات االجتماعية في التسعينيات  برعاية متجددة     
مع السياسات الخاصة بالحد مف الفقر  كحتى ذلؾ الكقت كاف يتعامؿ  ةلمسياسات االجتماعي

تفاقـ  االجتماعية عمى أنيا مستبعدة،كيتـ التقميؿ مف شأنيا عمى أنيا مجرد شبكات أماف عند
األزمات االقتصادية،  كغالبا ما تركت لبرامج االستثمار االجتماعي الممكلة مف المتبرعيف كلكنيا 

 تنمية عادلةلت كانت غير مناسبة كحمكؿ دائمة كلـ تعالج التكتر االجتماعي أك تنشئ مؤسسا
  53.كمستدامة اجتماعيا

مف  ك في أكائؿ القرف الحادم كالعشريف ظير إجماع عمى أف السياسة االجتماعية ىي جزء  
إذا كانت مصممة كمنفذة بشكؿ جيد تكفير قكة   تىذه السياسا عالكظيفة األكلية لمدكلة، كتستطي

كالتغمب عمى الصراع كىي  د االجتماعي،لمبمداف كرعاية الكظيفة كالتنمية كالقضاء عمى االستبعا
54 .لة االجتماعيةداالعك تشكؿ جزءا أساسا ألم إستراتيجية إنمائية كطنية بيدؼ تحقيؽ النمك 

 

ألف نضع في االعتبار أمكرا التي تقـك بيا الحككمات يقكدنا  فحصنا لمسياسات العامة إف        
 :ثبلثة
كما لك كانت   تكضع " اجتماعية " رؼ عمى أنيا ال ينبغي أف تفسر السياسات التي تع: أوال

 .كتنفذ كال ىـى ليا إال تحقيؽ الرفاىية 
عمينا أف نعرؼ أف السياسات األخرل التي ال يتعارؼ عمى أنيا سياسات اجتماعية يمكف : ثانيا

أف تسيـ في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية إسياما ال يقؿ في أىميتو عما تسيـ بو السياسات 
 .اعية، كربما تجاكزىا في ذلؾاالجتم
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عمى أنيا كؿ تتداخؿ فيو السياسات االجتماعية " السياسة العامة"كينبغي لنا أف ننظر إلى: ثالثا
 . مع غيرىا مف السياسات العامة األخرل

ما  عمى محاكلة تحديد نطاؽ السياسة االجتماعية عف طريؽ التعرؼ ىاإلشارة إلتجدر      
نتفؽ منذ الكىمة األكلى عمى أف  يجعمنامف ضركب السياسات األخرل،  تتميز بو مف دكف غيرىا

األمف االجتماعي الخدمات االجتماعية، الصحة، )  :السياسة االجتماعية تشمؿ المجاالت التالية
، فنستطيع أف نقكؿ أف ىناؾ سياسة أمف اجتماعي  أك سياسة خدمات (اإلسكاف، التعميـ 

أك سياسة تعميمية كمف ثـ نقؼ عمى حقيقة أكلية  ،ياسة إسكانيةاجتماعية أك سياسة صحية، أك س
النكعية مف حيث  تمؤداىا أف السياسة االجتماعية عمى إطبلقيا، تتشكؿ مف مجمكعة السياسا

 55 .أسبقية أييا عمى األخرل، مدل إسياميا في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية
 
 

عامة كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا ىك كيؼ نقرر إف ميمة الحككمة ىي خدمة كحماية المصمحة ال     
يطرح ليذا الغرض ثبلثة مداخؿ أساسية لفيـ أيميت ردفورد طبيعة المصمحة العامة، فالباحث 

 :ىده المصمحة
أف ننظر إلى مجاؿ السياسة العامة نظرة تشخيص لممكضكعات التي يستند إلييا الصراع : األول

 .بيف الجماعات المصمحية 
بالبحث عف المصمحة المشتركة الكاسعة القبكؿ كالتأييد كالتي يمكف بسبب التأييد  يتمثؿ: الثاني

التضخـ الحفاظ كالسبلمة  عالتعميـ، كاألمف، من: ىذه مثبل فالعاـ ليا أف تسمى مصمحة عامة، م
المصالح التي تحضى بقبكؿ كؿ األفراد ببل استثناء، فالقياس كالنسب  البيئية كغيرىا، فقميمة ىي

ية كاإلحصائية قد تككف الزمة لتقرير درجة الشيكع كالقبكؿ كسعة التأييد كما يحدث في بعض الكم
 .رالقضايا السياسية، كىذا يستمـز التأمؿ كالعناية في دراسة مثؿ ىذه الظكاى

النظر لممصمحة العامة يتضمف مراعاة الحاجة إلى التنظيـ كلئلجراءات لتحقيؽ التكازف :الثالث
لمتأثير في صنع السياسة ككضعيا مكضع التنفيذ بما يخدـ  ،ؿ المشاكؿبيف المصالح كح

 .المصالح المشتركة لكؿ المعنييف 
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بسيادة    فالمصمحة العامة بكؿ اختصار تكجد حيث تكجد الحككمة العادلة كالفاعمة كالممتزمة  
        56.فالتركيز ىنا عمى العممية كليس عمى محتكل السياسة ؛القانكف
بالنسبة لمكظائؼ التي تحققيا السياسة االجتماعية في التنمية الشاممة لممجتمع فيمكف أما     

  57:تحديدىا في اآلتي
كىي تعطي مكانة متميزة لدكر اإلنساف في التنمية كتنطكم ىذه الكظيفة : الوظيفة التنموية -

 .عمى دعـ كتقكية األسرة
ف أف تككف عرضة لمتأثير السمبي في كىي تتجو نحك الفئات التي يمك: الوظيفة الوقائية -

 .المستقبؿ مف عممية التنمية
كىي تتجو بصفة خاصة إلى بعض الفئات المحركمة كالتي يطمؽ عمييا :الوظيفة العالجية  -

 .إلخ...الجماعات اليامشية كاألطفاؿ الميمميف، ككبار السف، كالمعكزيف 
كلية لؤلمـ المتحدة نقمة أساسية في سياسة كىي التي اعتبرتيا المنظمة الد:الوظيفة االندماجية-

؛ بمعنى أثناء إعداد خطط التنمية (إلخ...دمج المساكاة في التنمية، العدالة في التنمية) الرفاىية
يجرم تحميبل اجتماعيا ألثر السياسات باعتماد مبادئ حقكؽ  الكطنية يجب عمى كؿ قطاع أف

 ةالقرار أك في رسـ السياسة االجتماعية، باإلضاف اإلنساف، العدالة، المساكاة، المشاركة في صنع
إلى كظائؼ السياسات االجتماعية، نجد أف ليا أىداؼ تحققيا  ك أغراض مف األىمية بمكاف؛ 
فأىداؼ السياسة االجتماعية تظير بكضكح إذا ما استطعنا أف نحصر أىـ القضايا كالمشكبلت 

لسياسة االجتماعية ىي التي تجيب عف تمؾ فا .التي تعاني منيا المجتمعات في الكقت الحاضر
 :القضايا كالتي مف أىميا

 .الزيادة الرىيبة في حجـ السكاف كالناتجة عف ارتفاع معدالت اإلنجاب -
عبلج اليفكات الغير متكقعة، فبالرغـ مف التقدـ اليائؿ في العبلج الطبي، كزيادة متكسط عمر -

 .منة الفرد إال أف ىناؾ مف يسقطكف لؤلمراض المز 
كجكد تبايف في مستكل الطبقات االجتماعية كاليجرة المتزايدة مف الريؼ إلى المدف كظيكر -

 . ظاىرة التركيز السكاني
عف طريؽ السياسة االجتماعية يمكف تحقيؽ أمثؿ استثمار ممكف لئلمكانيات كالمكارد البشرية -

 .المتاحة في المجتمع ةكالمادية كالتنظيمي
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  .58تربط بيف الفمسفة كالمبادئ كالقيـ األخبلقية يسانية لمجيكد التنفيذية، فيتعطي المعاني اإلن-
كآخر ما جاءت بو ىيئة األمـ المتحدة كأجيزتيا أف بكاسطة السياسة االجتماعية يمكف بناء -

مجتمعات تسكدىا العدالة كاالستقرار كتتكفر ليا مقكمات االستدامة، فيي تتخطى السياسات 
، ...(االجتماعي فسياسات التعميـ، الصحة، الضما)ج ك الخدمات االجتماعيةالقطاعية كالبرام

فالسياسة االجتماعية تقـك عمى تحديد األطر المؤسسية كاألحكاـ البلزمة لدمج مبادئ المساكاة 
خماد بؤر التكتر،  ك  اإلنساف، االجتماعية كحقكؽ تخفيؼ حدة الفقر كاإلقصاء االجتماعي كا 
 59.لجميع المكاطنيف عمى اختبلؼ فئاتيـ كتحسيف الرفاه العاـ

 

، كنظرتو إلى سياسة اإلسبلـ ية فياالقتصادف األفكار أىـ أركافي حيف لك نظرنا إلى       
سعادىـ في  هكالتي يتضح مف خبلليا سعي اإلسبلـ لرفا" الراعي"الحاكـ أك  الناس كسد حاجاتيـ كا 

 60:إلسبلمي االجتماعية منياكفيما يمي نبيف كظائؼ االقتصاد االدنيا كاآلخرة 
إذا كانت الحاجات الكمالية ال تتكقؼ عند :إشباع الحاجات األساسية لمجماعة:الوظيفة األولى-

حد معيف مف اإلشباع استطرادان لما فطر عميو اإلنساف مف غريزة حب البقاء، فإف الحاجات 
عات البشرية؛ ألف األساسية تتكقؼ عند حد معيف مف اإلشباع، كذلؾ دكف فرؽ بيف المجتم

تتغير تبعا لعقيدتو كفرد، كىذه الحاجات تنصب  حاجات اإلنساف مف مأكؿ كممبس كمسكف ال
عمى الصفة البيكلكجية لئلنساف كنفس األمر بالنسبة لمجماعة بغض النظر عف ككنيا إسبلمية أك 

لمجماعة في  رأسمالية أك اشتراكية، كمف استقراء كاقع أم مجتمع يتبيف أف الحاجات األساسية
 :االقتصاد اإلسبلمي ىي ثبلثة

 .األمف العاـ-
 .الصحة العامة-
 . التعميـ-

بذلؾ يتبيف أف الشرع جعؿ عمى الدكلة مباشرة ضماف تكفير ىذه الحاجات األساسية كدليؿ       
ذلؾ مستمد مف عمـك األدلة الكاردة في كجكب قياـ الدكلة برعاية شؤكف الناس لقكلو صمى اهلل 

، كقد دلت النصكص عمى صحة تحديد *(اإلماـ راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو) كسمـ عميو
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مف أصبح آمنا في سربو، ) الحاجات األساسية لمجماعة ما تضمنو حديث رسكؿ اهلل في قكلو
، فقد جعؿ النفقة كالصحة كاألمف *(معافى في بدنو عنده قكت يكمو فكأنما زكيت لو الدنيا

مف داللة لمدل عناية اإلسبلـ ككفالتو االقتصادية لتغطية حاجات  حاجات أساسية، كما إلى ذلؾ
 ،المجتمع إلى األمف كاالستقرار كاليدكء، فعمى سبيؿ المثاؿ إشباع الحاجة إلى الخدمات الصحية

نجد اإلسبلـ قد حث عمى كجكب التداكم عند اإلصابة بالمرض، كما حـر إيقاع النفس بالتيمكة 
قاء خبلفة اإلنساف في عمارة األرض، كتحصيؿ الدكاء كالرعاية ف ذلؾ ادعى لبألعف رضي، 

الصحية كالطبيب كالخدمات الصحية ىي مف أعظـ شؤكف الرعية التي اكجب الشرع عمى الدكلة 
اهلل تعالى في اآلخرة، كأماـ األمة في الدنيا عف حسف أماـ  القياـ بيا، فاإلماـ راع كىك مسؤكؿ
كاجب تكفير الطب كالدكاء كالمستشفيات  يصير عمى الدكلةسيرتو في رعاية شؤكف الناس، ف

كاألجيزة الطبية كمصانع األدكية كغيرىا مف لكاـز التمريض الف عدـ تكفير ذلؾ يؤدم إلى إيقاع 
كالتعمـ  الضرر بمجمكع األمة، كباإلضافة إلى حاجة الصحة نجد التعميـ فقد عظـ اإلسبلـ العمـ

اإلسبلمية بتكفير المعمميف كدكر العمـ أمر بمغت شيرتو اآلفاؽ، إذ  كالتعميـ كتاريخ اىتماـ الدكلة
كانت أكؿ دكلة في التاريخ البشرم تفيـ معنى التفرغ العممي كدعـ األبحاث العممية كنشر 
االكتشافات كاالختراعات، كتاميف أسباب التقدـ، فأسست المكتبات العامة في زمف لـ تكف فكرة 

بمغ مف شأف الدكلة أف تتخمى عف جزء كبير مف الكاردات المالية  المكتبات قد عرفت بعد حتى
 . لتمكيؿ محك األمية لدل الصبياف

قد عالج االقتصاد اإلسبلمي تكزيع الثركة معالجة ل: تحقيؽ التكازف االجتماعي: الوظيفة الثانية-
تفرقة الطبقية، عادلة تحكؿ دكف تكديسيا في يد فرد أك فئة أك طبقة، كما استطاع أف يقفز عمى ال

في نفس الكقت الذم شجع فيو التنافس عمى أساس القدرة كالعدالة كما كفؿ اإلسبلـ لمدكلة العمؿ 
عمى تكفير االحتياجات األساسية التي تؤمف الرفاىية كالعيش الكريـ حتى في أحمؾ الظركؼ؛ 

  61:نجدفمف بيف السياسات التي تعالج بيا الدكلة المشكبلت االقتصادية في اإلسبلـ 
فتفاكت األجكر كما اشرنا سابقا في المجتمع : تنفيذ سياسة أجكر كتشريعات عمالية عادلة ▫

اإلسبلمي تبعا لمتطمبات اإلنتاج كنكعيتو كقكة الطمب كالعرض كتفاكت الميارات المكركثة أمر 
تي تحدد مرغكب فيو، كمع ذلؾ فإف الدكلة اإلسبلمية ممزمة بسف القكانيف كالتشريعات البلزمة ال
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ساعات العمؿ كاإلجازات كالمكافآت كما يكفؿ تحسيف الظركؼ الصحية كالتدريبية، كتحريـ تشغيؿ 
 .األحداث كغيرىا

إف أكؿ كاجب يقع عمى عاتؽ الدكلة تجاه رعاياىا ىك تكفير العمؿ : تكفير تكافؤ الفرص ▫
يعكف بو العمؿ المناسب ليـ حتى كلك اقتضى األمر إلى إقراضيـ مف بيت الماؿ، ما يستط

 .كاالكتساب الحبلؿ
إف المسؤكلية التي تقع عمى الدكلة تتجاكز حدكد التكافؿ : رفع مستكل معيشة المكاطف ▫

االجتماعي، ألف ىذه المسؤكلية ال تفرض عمى عاتؽ الدكلة ضماف حقكؽ الفرد في حدكد حاجاتو 
المستكل الذم يحياه  شةالضركرية فحسب، بؿ تفػرض أف تضمف لمفرد مستكل الكفاية مف المعي

عالة الفرد ىي القياـ ،إعالة ف ضماف الدكلة ىك ضمافألأفراد المجتمع،  مداده  كا  بمعيشتو كا 
بكفايتو، كالكفاية مف المفاىيـ المرنة التي يتسع مضمكنيا كمما ازدادت متطمبات الحياة العامة في 

في المجتمع كجب عمى الدكلة رفع  المجتمع اإلسبلمي يسران كرخاءن ، ككمما ارتفع مستكل المعيشة
 62.مستكل مف تضمنيـ اجتماعيا

 ذج صنع وتحميل السياسـة االجتماعيــةانم: المطمب الثاني

مف خبلؿ أجيزتيا كمؤسساتيا عمى  ،الحككمة بشكؿ مباشر اتقـك بيتختمؼ األدكار التي       
تعيد لجيات أخرل مثؿ أك بشكؿ غير مباشر كأف لخدمة المصمحة العامة  اختبلؼ مسمياتيا،

في تأميف الحاجات  القطاع الخاص بتكلي مسؤكلية أداء ىذه األدكار نيابة عنيا أك تحت رقابتيا
األساسية كتكزيعيا تكزيعان عادالن،  باختبلؼ النماذج الخاصة بصنع السياسة العامة، ك ىك تعبير 

 بأحد األخرل المنكطة بيا في تأميف السمع كالخدمات كالكظائؼعف سياسة ما كتأخذ الحككمات 
النمكذج األنجمكسكسكني، أك النمكذج البلتيني، النمكذج : كأف تأخذ مثبل: التاليةمف النماذج 

االجتماعي الديمقراطي النمكذج الياباني، نمكذج دكؿ جنكب شرؽ آسيا، أك النمكذج الجديد في 
    63  :ركسيا كأكربا الشرقية

 :نماذج صنع السياسة العامة: أكال

يقضي ىذا النمكذج بتحديد دكر الحككمة بشكؿ كبير،  حيث :النموذج األنجموسكسوني -1
تعطي الحككمة لمسكؽ كآلياتو مسؤكلية تنظيـ عبلقات التبادؿ التجارم كالعبلقات االجتماعية 
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ضراره  خضاعيا لمقتضياتو المباشرة تحت إشراؼ حككمي يضمف عدـ غمك السكؽ كا  كالثقافية،  كا 
  .لعامة، كينطبؽ ىذا النمكذج عمى كؿ مف الكاليات المتحدة ككندا كاستراليابالمصمحة ا

تمارس الحككمة كفقا ليذا النمكذج كظيفة المحرؾ االقتصادم األساسي في :النموذج الالتيني -2
مجاالت التخطيط كاالستثمار، كتككيف رأس الماؿ، كالتعميـ كالتأىيؿ كالثقافة كاإلعبلـ، إضافة إلى 

ا قطاعا اقتصاديا كاسعا كمنظكمة متطكرة لمتأميف االجتماعي كيطبؽ ىذا النمكذج في كؿ امتبلكي
   .مف فرنسا كايطاليا كاسبانيا

تأخذ الحككمة كفقا ليذا النمكذج نيجا كسطا بيف النمكذج :النموذج االجتماعي الديمقراطي -3
أف تدخميا فييا ضركرة الرأسمالي كالنمكذج االشتراكي، حيث تمارس مياميا في قطاعات ترل 

لتحقيؽ نكع مف العدالة االجتماعية، كتترؾ مجاالت أخرل ليككف السكؽ ىك اآللية المنظمة ليا، 
 .كينطبؽ ىذا النمكذج عمى السكيد 

يتصؼ ىذا النمكذج بكجكد أنظمة جماعية تشاركية، تمعب فييا الييئات :  النموذج الياباني-4
نقابات كمنضمات المجتمع المدني كالشركات الخاصة الكبرل ، الحككمية دكرنا ميمنا إلى جانب ال

كبكجكد عبلقة كثيقة بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية األخرل كبيف رأس الماؿ الصناعي كالتجارم 
. 
تمعب الحككمة كفقا ليذا النمكذج دكرا مباشرا مف خبلؿ : نموذج دول جنوب شرق آسيا -5

الخاص، إضافة لدكر ميـ لمقطاع العاـ في مجاالت استثمار  الضكابط اإلدارية التي تنظـ القطاع
 .إستراتيجية

يقـك ىدا النمكذج عمى تطبيؽ برامج الصدمة : النموذج الجديد في روسيا وأوربا الشرقية -6
 64.خاص نكعالكيربائية كالمساعدات لمتكيؼ االقتصادم مما يشكؿ مختبرا لتطبيؽ ليبرالية مف 

كضع  إلى مختمؼ الكسائؿ التي تتمتع بيا  تحقيؽ التنمية االجتماعية  ؿتمجأ الدكلة في سبي     
السياسات االقتصادية كاالجتماعية المناسبة لتكفير الخدمات العامة كاالجتماعية ضمف األجندة 

عممية تميؿ فييا الكفة لصالح المجتمع بنسبة كبيرة كىذا ما ندعكه  ، العامة كبذلؾ فصنع السياسة
 . بدكر الدكلة

قد تصنؼ السياسات العامة تصنيفات بحسب أنكاع السياسات كبالتالي الميـ ىنا الكقكؼ عند     
تمؾ المخرجات العامة، الناجمة عف أم نكع مف األنكاع مف حيث ككنيا تترجـ العبلقة العممية 
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ا مف أبناء العامة المعمكؿ بيا سكاء عند صانعييا أك المتمقيف لي  كالتطبيقية بيف المعنييف بالسياسة
 65 :تنحصر في أنكاع السياسات العامػة اآلتية هالمجتمع، كىذ

كتمثؿ تكجيات الحككمة كنظاميا السياسي القائـ  : Extractive السياسات العامة االستخراجية-1
نحك تعبئة المكارد المادية كالبشرية ك استخراجيا مثؿ النقكد ، السمع ، األشخاص الخدمات،  مف 

فيا كاستغبلليا لبيئتيا الداخمية أك الخارجية كمف أمثمة ىذه السياسات نجد،  خبلؿ حسف تكظي
فإف ىذا النكع مف السياسات ييدؼ إلى استدامة  كعميو  .الضرائب المباشرة كالغير مباشرة

 .اإليرادات العامة، ألجؿ تغطية النفقات العامة كتسيـ في إعادة ترتيب تكزيع الدخكؿ
كتمثؿ تمؾ السياسات اليادفة إلى تكزيع المنافع  : Distributiveزيعية السياسات العامة التك -2

كتكفير الفرص لؤلفراد كالجماعات داخؿ المجتمع كمف أمثمة ىذه السياسات ما ، كالقيـ بشكؿ شامؿ
يقدـ مف منح كمساعدات كيقاس األداء ألتكزيعي لمسياسات العامة مف خبلؿ مقارنة كمية التكزيع 

ع التي حصمت عمييا القطاعات البشرية في المجتمع كشرائحو ثـ تحديد العبلقة بيف  لمقيـ مع المناف
االحتياجات المجتمعية لؤلفراد في المجتمع كبيف التكزيعات الحككمية الرامية إلى تمبية تمؾ 
االحتياجات،  خاصة فيما يتعمؽ بحاجة المجتمع لممجاؿ التعميمي كاألمني كالصحة كالرفاىية 

،  حيث كمما كاف األداء ألتكزيعي لمحككمة شامبل،  كمما دؿ ذلؾ عمى اتساع نطاؽ االجتماعية
المستفيديف مف التكزيع،  بما يؤكد ايجابػية السياسات العامة التكزيعية لمحككمة، كمف سياسات 

 :التكزيع نجد
نظاـ األداء ألتكزيعي لم يعتبر اإلنفاؽ عمى التعميـ مف أىـ المككنات أك عناصر: التعميم-أ

الرتباط مستكل التعميـ بالميارات كاإلنتاجية مف ناحية كلككف التعميـ مكردا أساسيا يتيح السياسي 
  عف حقكقو مف ناحية أخرل ثـ لدكرهكيدافع  لممكاطف أف ينفذ لمعممية السياسية

 كتختمؼ نسب مخصصات  ،في مساعدة األفراد عمى تحسيف أحكاؿ معيشتيـ مف ناحية ثالثة
 لى إجمالي الناتج القكمي مف دكلة إلى أخرل كمف مرحمة إلى أخرل داخؿ نفس الدكلةالتعميـ إ

  .بحسب قكة االقتصاد كمعدالت النمك
تستأثر نفقات الدفاع التي تشمؿ مصاريؼ الصيانة لمقكات المسمحة كالتجنيد كالتدريب  :الدفاع-ب

كمي اإلجمالي كنفقات الحككمة كالتشييد كشراء المعدات العسكرية بجزء يعتد بو مف الناتج الق
 . في تزايد مستمر كتعكس في ذلؾ إما سياسات دفاعية أك ىجكمية المركزية في اغمب دكؿ العالـ
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كيشمؿ الرعاية الصحية كالضماف االجتماعي كيرتبط معدؿ اإلنفاؽ في ىذه :الرفاه االجتماعي-ج
ة بكجو عاـ ال تستطيع أف تنفؽ سكل المياديف بدرجة التضخـ االقتصادم، فالدكؿ الفقيرة أك النامي

مف  % 5,02نسبة محدكدة مف دخميا عمى برامج الرفاه االجتماعي، كتبمغ نسبة اإلنفاؽ حكالي 
 300الناتج القكمي اإلجمالي في الدكؿ التي يقؿ فييا متكسط نصيب الفرد مف ىذا الناتج عف 

  66.دكالر في السنة
      

بذؿ جيدا مممكسا في مساعدة العاطميف كالعجزة عمى الرغـ مف أف الدكؿ الغنية ت 
كالمسنيف إال أف حجـ ىذا الجيد يختمؼ مف دكلة إلى أخرل فما تنفقو الكاليات المتحدة عمى 
الصحة العامة كالضماف االجتماعي مقارنة بمكاردىا يقؿ عف نصؼ ما تنفقو الدكؿ األكربية، 

اسية كالثقافية كاالىتماـ األكربي المبكر بمسالة كربما ترجع ىذه الفجكة إلى اختبلؼ التكجيات السي
الرفاه االجتماعي فضبل عف التأثير االيجابي لمحركة العمالية األكربية، كيدخؿ في سياسة الرفاىية 
االجتماعية ما يعرؼ بسياسة الدعـ الذم تقدمو الدكلة لمسمع األساسية كلمتجار كأصحاب 

كيثير الدعـ تساؤالت كثيرة حكؿ مف يستحقو؟  .لخا...كأصحاب العقارات المشركعات الصغيرة
   67 .كمدل تأثيره عمى رشد السياسة االقتصادية لمدكلة ؟ككيؼ يصؿ إلى مستحقيو

كتمثؿ ىذه السياسات ما تقـك بو الحككمة : Redistributive عالسياسات العامة إلعادة التكزي-3
المنخفض أك  ت مف ذكم الدخؿمف خبلؿ إعادة النظر في تكزيع الدخؿ، كجعمو لصالح فئا

سبيؿ تحقيؽ بعض  المحدكد، كما كتمثؿ خيارا تفضيميا تتبناه الحككمة عبر سياساتيا العامة في
كمف  ،لجماعة معينة مف المجتمع  عمى حساب جماعة أك جماعات أخرل االمتيازات المادية

لي ميمة إعادة تكزيع الثركات أمثمة ىذه السياسات قياـ اإلدارات المركزية المشرفة عمى اإلنفاؽ بتك 
لضماف تحقيؽ نسبة عالية مف  ،ضرائب عمى ذكم الدخكؿ المرتفعة المادية مف خبلؿ إقرار

 .مجتمعية أخرلكم الدخكؿ المنخفضة كشرائح ذالخدمات ل
كتمثؿ تمؾ السياسات، جميع التعميمات الحككمية  :Regulativeالسياسات العامة التنظيمية -4

رقابة األنشطة كالسمككيات لبللتزاـ بدكاعي المصمحة العامة كتطبيؽ القانكف،  المتعمقة بضبط ك 
كفرض العقكبة البلزمة عند حصكؿ انتياكات كتجاكزات، كقد ازدادت الحاجة إلى مثؿ ىذه 
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السياسات في الكقت الحالي نتيجة تزايد تعقيدات الحياة كتطكر أساليب التنمية كقضايا البيئة 
 68 .ظيفي إلى غير ذلؾ كالصحة كاألمف الك 

إف الغرض مف تعداد أنكاع السياسات، كذكر نماذج مختمفة لمدكر الذم تمعبو الحككمة ىك        
التعرؼ عمى أداء النظاـ كما يقدمو مف مخرجات، ككقعيا عمى الشعكب ناىيؾ عف معرفة طبيعة 

القتصادية كاالجتماعية األنظمة االقتصادية التي تتبناىا ىذه الدكؿ في سبيؿ تحقيؽ التنمية ا
ليبرالية أك اشتراكية أك تمؾ التي تمزج  أنظمة سكاء كانت كضماف الحقكؽ ألصحابيا، المتكازنة،

بيف النظاميف، باإلضافة إلى دراسة المشاكؿ الناتجة عف ىذه السياسات كمدل مبلئمتيا كتسمى 
  .ىذه العممية بتحميؿ السياسة

إلى الحؿ األنجع لممشكبلت  ية منياجيو لمكصكؿإف تحميؿ السياسة العامة تمثؿ عمم
تفضيؿ  تكاجو المجتمعات كالحككمات كالدكؿ، كما يمثؿ جيدا متكاصبل في يكالقضايا، الت

الخيارات كالتعبير عف التجارب القائمة باعتبارىا طريقة عممية ليا حدكدىا كأساليبيا كتقنياتيا عند 
ة النشأة ترجع أصكليا إلى دعكات عدد مف الكتاب تناكليا السياسة العامة؛ كىي منيجية حديث

كالمفكريف الميتميف بالعمـك االجتماعية كاالقتصاد السياسي عقب الحرب العالمية الثانية حيث 
أكؿ الدعاة إلى ضركرة تقنيف كبمكرة منيجية في صنع  "ىارولد السويل ودانيال ليرنر" يعتبر

عاـ  لسياسات تطورات حديثة في اليدف واألسموبعموم ا"السياسة كتحميميا مف خبلؿ مؤلفيما 
حيث ىدؼ الكاتباف إلى المساعدة في اتخاذ القرارات الناجحة عند صنع السياسات، كالى ،  1951

كالتجريبية،  تحسيف أداء الحككمات داخؿ المجتمع، كالى تكثيؼ الجيكد العممية كالمعرفية
جو القياسي كالتجريبي لغرض تحميؿ السياسة  كاالستفادة مف معطيات العمـك المتخصصة ذات التك 

كقد  .العامة كتنضيج عممياتيا التحميمية بمنطؽ السمككيات كتحميبلت النظـ كالرياضيات التطبيقية
استفاد القطاع الحككمي منذ بداية التسعينات مف تمؾ المجاالت العممية كالكمية في الدكؿ الميتمة 

أف تحميؿ السياسة العامة :بأكثر تخصصية يرل السيد ياسيف بتطكير فاعمية األجيزة الحككمية،  ك 
ذلؾ الجيد اليادؼ إلى تكضيح اآلثار التي يمكف أف تترتب عف اختيار حؿ كاحد أك عدة " ىك

حمكؿ سكاء تـ ذلؾ بطريقة قبمية أك بعدية أم أف تحميؿ السياسة العامة يتنبأ في حالة التحميؿ 
  69.  "د في حالة التحميؿ ألبعدم آثار ىذه السياساتكقد يحد القبمي باآلثار المتكقعة،
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  اللكسندر ووندد ،Problem Solving Approachتقـك منيجية تحميؿ السياسات العامة       
ما يعرؼ باسـ ىذا المنطمؽ تصبح الصياغة الجديدة أك التحديد  باألساس عمى حؿ المشكبلت أك

مدارس كدراسات تحميؿ السياسات العامة  الجيد لممشكمة بمثابة نصؼ الحؿ، ليذا اىتمت
كتعظيـ كفاءة البدائؿ المتاحة أماـ  باستخداـ أدكات التحميؿ التي تسمح بتحديد المشكمة مف جانب،

كلقد تطكرت منيجية تحميؿ السياسات  صناع ىذه السياسات لحؿ ىذه المشكمة مف جانب أخر،
ي، كتأخذ باألسمكب المقارف، كما أصبح العامة؛ بحيث أصبحت تجمع بيف التحميؿ الكمي كالكيف

تحميؿ كتقييـ السياسات العامة يعتمد عمى إتباع األسمكب الكقائي كليس فقط األسمكب العبلجي، 
  70.  حيث عادة ما يتـ التفكير في المشكبلت كأساليب عبلجيا قبؿ أف تتفاقـ

 :السياسة االجتماعية وتحميل ذج صنعانم: ثانيا
سة مف السياسات يقـك عمى نمكذج معيف، فعمى سبيؿ المثاؿ نمكذج إف صنع أم سيا      

 :السياسة االجتماعية يقـك عمى ثبلثة نماذج أساسية
كفيو تتجو السياسات مف أعمى أم مف القمة إلى القاعدة كيككف فيو دكر  :نموذج الصفوة -0

في يد الصفكة كبالتالي  البيركقراطية بكجو عاـ ىك التبرير كالتنفيذ، كتككف فيو المساءلة أساسا
 .تككف أقؿ تجاكبا مع المجتمع

كيككف مبنيا عمى مجتمع مدني قكم، كمجمكعات مصالح جيدة : نموذج توازن المصالح  -9
الجسر بيف الفرد كالحككمة،  كىذا النمكذج يسمح بالتكصؿ إلى الحمكؿ الكسط  التنظيـ تككف ىي

ت كااللتزاـ بالبرامج،  لكف البد أف نبلحظ أف الفقراء كالتنازالت البلزمة لمنجاح في تنفيذ السياسا
كالمحركميف ىـ اقؿ القطاعات قدرة عمى تنظيـ المكارد كتعبئتيا لمتأثير عمى السياسات، كيككف 

 .مترككا لغيرىـ أف يعبركا عف مصالحيـ كأف يضعكىا أماـ متخذ القرار
كبدائؿ السياسات كنتائجيا  لمجتمع،تفترض معرفة تامة بقيـ اك  :النماذج العقالنية العممية-0

لتضمف تحقيؽ تكازف مقبكؿ بيف مكاسب السياسات كبيف التضحيات المطمكبة أثناء تطبيقيا  لكف 
فأم   ؛مثؿ ىذه المعرفة التامة نادرا ما تتكافر،  كما أف النمكذج ال بيف فركؽ القيـ كاألفضميات

السياسية التفاكضية كالحمكؿ الكسط،  تضارب في القيـ كاألفضميات يحؿ مف خبلؿ العمميات 
أكثر مما يحؿ عمى أسس عممية، كفي الكاقع العممي غالبا ما ينتيي ىذا النمكذج بتعبير 
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 .المخططيف عف مصالح الصفكة كتنفيذ ىذه المصالح، أك بإحبلؿ قيـ المخططيف بدؿ قيـ الصفكة
71 

سـ السياسات منيجيف أك أسمكبيف كما تتناكؿ األدبيات في مجاؿ السياسة العامة بشأف ر       
 :رئيسيف كىما

 Operational كالمنيج اإلجرائي Substantative Approachالمكضكعي/المنيج الجكىرم-

Approach  حيث يركز المنيج الجكىرم عمى مضمكف السياسات العامة كأسبابيا كالنتائج أك
طكات كالمراحؿ التي تمر بيا عممية اآلثار المترتبة عمييا،  أما المنيج اإلجرائي فيركز عمى الخ

رسـ السياسات، كتمر السياسات العامة بعدة مراحؿ أك خطكات حسب النمط االفتراضي المثالي 
Ideal-Type 72 ك ىي عمى النحك التالي: 

 .تحديد المشكمة-1
 .كضع المشكمة عمى األجندة الحككمية -2
 . بمكرة كصياغة السياسة العامة-3
 . عامةإقرار السياسة ال-4
 . تنفيذ السياسة العامة-5
 الشكؿ الخاص بالمراحؿ التي تمر بيا السياسات العامة : أنظر الممحؽ .)تقييـ السياسة العامة-6
        .(01: رقـ

ه غياب ىذك  ،دكران ميما في صناعة كتحميؿ السياسات العامة لمدكلةكما تمعب المعمكمات       
 ،كفي تكقيتيا الصحيح كدقيقة المعمكمات إذا كانت كفيرة،فالمعمكمات يؤدم حتما إلى فشميا، 

تككف أساسية في تحديد كتقييـ كؿ ما يتعمؽ بالسياسات مف مشاكؿ  كاختيارات كنتائج،  كالمشكمة 
في العالـ العربي ىي اإلفقار في المعمكمات كالبيانات فضبل عف رداءة نكعيتيا كترجع ىذه الحالة 

 73 :إلى أربعة عكامؿ ىي
تسييس اإلحصاءات أم عدـ قبكؿ الحككمة بأم إحصاءات أك بيانات تختمؼ عف التي -(أ) 

 .تصدرىا الجيات العامة 
ذف قبؿ إجراء أية مسكح أك دراسات ،أم ممارسة السيطرة -(ب) اشتراط الحصكؿ عمى تصريح كا 

 .كالرقابة عمى المعمكمات التي يتـ جمعيا
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 .مجاؿ يزداد تخصصا كتقنية كؿ يـك ككتحميميا، كى عدـ كفاية التدريب عمى جمع البيانات -(ج)
  .قصكر االلتزاـ بحماية سبلمة البيانات  -(د)

كما رأينا أف أم سياسة عامة تيدؼ إلى تكزيع القيـ كالمنافع ألفراد المجتمع كفي نفس الكقت      
نمكذجا شامبل، سياسة إلعادة التكزيع كما عرفناىا سابقا، بحيث تستمـز أم إستراتيجية إنمائية 

بحكـ تعريفيا عبارة عف أشكاؿ مجردة ال تنطبؽ انطباقا كامبل عمى الكاقع، لكف الدكؿ  جفالنماذ
 74: السياسة االجتماعية يقـك عمى عتعمؿ عمى تقريب نمكذج بعينو أكثر مف غيره، فصن

ة كالنمك، تشخيص القضايا االجتماعية كاالقتصادية، كتحديد األىداؼ الكطنية لتأميف العدال-/0
فاليدؼ ليس المؤشرات (. مف حيث عبلقة االقتصادم باالجتماعي)كاالستقرار االقتصادم

مقد ف ،قدر اإلمكاف االقتصادية بحد ذاتيا، بؿ الكصكؿ مف خبلليا إلى أحسف المؤشرات الجتماعية
 سادت في العقكد الماضية، عقمية تقكؿ إف تكفير الشركط االقتصادية لمتطكر ستضيؽ ىامش

حقيؽ مكاسب اجتماعية، كما كاف يجرم تبرير البلفعالية االقتصادية بضركرات اجتماعية كالكاقع ت
معان، مما يتطمب   أف ىذا التناكؿ أدل في نياية المطاؼ إلى تراجع االقتصادم كاالجتماعي

  .كتصحيحياتدقيؽ الرؤية 
 .مراجعة فعالية السياسات الحالية لمعالجتيا -/2
مف السياسات القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة األمد مف أجؿ تفعيؿ اآلثار  اقتراح مجمكعة-/3

 .اإلنمائية
 .انتقاء الخيارات بالنظر إلى األكلكيات االجتماعية-/4
 .تخصيص اعتمادات مناسبة مف الميزانية لدعـ سياسات األكلكية-/5
 : لتاليكتضيؼ تقارير األمـ المتحدة العنصر ا .إيجاد آليات لمتنفيذ الفعاؿ -/6
بالتعديبلت كالتحسينات  ـكالسماح بالقيا إيجاد آليات لمراقبة كتقييـ مف أجؿ تقدير الفعالية،-/7

  75 ( .سنكات 5-3عادة كؿ )االستراتجيات اإلنمائية  عند مراجعة

: إف نمكذج السياسة االجتماعية كعند تطبيقو، يحمؿ أىداؼ متكخاة منو، كىي باألساس        
ة االجتماعية المنشكدة، كتكزيع المنافع كالخدمات األساسية عمى المكاطنيف، تحقيؽ  التنمي

ف معرفة آثار ىذه السياسة البد مف األخذ إالخ، كعمى ىذا األساس ف…كالقضاء عمى الفقر
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أىمية نعرؼ  أف أكال نعرؼ كيؼ نحمؿ السياسة االجتماعية البد لنا أفقبؿ فبنمكذج لمتحميؿ،  
  :ماعيةتحميؿ السياسة االجت

  .تطبيؽالكالتغيرات عند  اآلثارمعرفة -1
  .القائمة سياساتال فيتغيرات  إحداث-2

 .تركز عمييا أفيجب  التي يساعد عمى صنع سياسات جديدة كتحديد القضايا -3

نتائج التحميؿ تساعد عمى تغيير القكانيف كالتشريعات االجتماعية لتناسب المجتمع أك أم -4
 .المجتمع تظير عمى ىذاتغييرات  تغييرات أم

76.كالمساكاة تكافؤ الفرص مبدأتساعد عمى معرفة مدل تحقيؽ  -6
 

 
  77:مداخل تحميل السياسة االجتماعية :ثالثا

إف دراسة السياسة االجتماعية تيتـ أساسا بمسالة  :متناه معالجة مسالة اليدف باعتباره ال -1
إلشباعيا، كيبلحظ أف أىداؼ أم سياسة الحاجات اإلنسانية كالنظـ االجتماعية التي تأسست 

كليذا فمحاكلة كشؼ أىداؼ السياسة االجتماعية  اجتماعية تككف متعددة كغامضة كمتصارعة،
كالكيفية التي يتـ بيا التكفيؽ بيف األىداؼ المتصارعة بكاسطة القائميف بالتنفيذ ىي طريقة مفيدة 

 –في أساسيا كالى حد ما  -مستقبؿ ىيلصياغة تساؤالت كجيية عف خطط المستقبؿ؛ فسياسة  ال
كليذا فمف  إعادة تحديد إما لؤلىداؼ االجتماعية أك القيكد التي تمنع تنفيذ أىداؼ مسمـ بيا،

الصعب أف نكتشؼ ما يحاكؿ تنظيـ ما ينجز كالتساؤؿ عما إذا كانت الترتيبات كالتدابير تعكؽ أك 
 .تسيؿ تحقيؽ األىداؼ

 :ة أيضااالىتمام بالتطبيق والسياس-2
لك فحص المرء أىداؼ الجانب األكبر مف التشريعات االجتماعية لكجد في العادة أف تمؾ 
األىداؼ الخمقية كاأليديكلكجية كىي غاية السياسة االجتماعية، تككف عرضة لمعديد مف 

فإف كؿ مرحمة الحقة مف مراحؿ  التفسيرات، كعندما تككف غايات السياسة غامضة كمتعارضة،
سياقا جديدا نحاكؿ أف نجد فيو تفسيرا لتمؾ السياسة كأىدافيا المتناقضة، كمف نتائج    تيحالتنفيذ ت

المكافقة عمى تشريع غامض كمتناقض أف يجعؿ مف االتفاؽ أمرا صعبا فأىداؼ البرامج يمكف 
أما فيما  فيميا عمى أفضؿ كجو ال مف النصكص الشكمية لمتشريع بؿ مف الممارسة اليكمية،

سة ذاتيا فيمكف أف نتساءؿ في تحميمنا ليا عما إذا كاف اليدؼ مف برامجيا يخص السيا
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ذا ما كاف تكزيع الخدمات محككما بمبادئ عامة  االجتماعية ىك اإلصبلح الجذرم أك التدريجي، كا 
أك خاصة أك كمييما، كما لنا أف نتساءؿ عما إذا كاف الزما أف تتجو األىداؼ االجتماعية نحك 

ذا ما كجب أف تصنع قرارات السياسة بكساطة نسؽ مساكاة الفرص أ ك التساكم في الظركؼ، كا 
مركزم تسكده الصفكة أك نسؽ تعددم لممنافسة ييتـ بسيادة المستيمؾ كتمؾ ثنائيات ال يمكف 
تجنبيا في الحياة العممية كيؤدم التناقض بيف المثؿ كالكاقع إلى مكاقؼ نقبؿ فييا بعد حيف مكقفا 

 78 .رفضناه قبؿ ذلؾ
 :الفحص التاريخي لمسياسة االجتماعية-3

ال يعني االستقصاء التاريخي لمسياسة االجتماعية االعتقاد بأف التفاعؿ بيف األىداؼ 
كال أف سياسة اجتماعية في عصر  المتصارعة أك النقائض يؤدم إلى التقدـ نحك أىداؼ أفضؿ،

ة المتصمة بالسياسة االجتماعية ما ىي بالضركرة خطكة أرقى مف قرينتيا في زمف آخر، كالمعرف
ليست تراكمية بالمعنى العممي لمكممة، ألف المشكبلت متشابكة كألف التغير في البنية يجعؿ 
الحمكؿ المطركحة ال تبلءـ الظركؼ الجديدة كالسياسة االجتماعية حكار دائـ حكؿ قضايا متشابية 

كما أف أىمية المنظكر  اسات السابقة،برغـ تغير منظكراتيا طبقا الختبلؼ المرحمة الزمنية كالسي
 التاريخي تتمثؿ في أنو ال يكجد برنامج ناجح لمسياسة االجتماعية بمعزؿ عف البرامج األخرل،
فنادران ما يتـ تصميـ خطة قكمية كاجتماعية متكاممة ليا جميعا؛ فالقيكد السياسية كاإلدارية 

ؾ صعكبة في تحديد األكلكيات بيف الدعاكل كاالقتصادية تفتت تمؾ البرامج الشاممة، كما أف ىنا
 .المتناقضة كدمجيا في ىدؼ كاحد

 : تفادي األنماط الجامدة -4
إف األىداؼ المتصارعة كالضغكط السياسية كاالقتصادية كاإلدارية كالظركؼ المتغيرة 
تعكؽ ظيكر سياسات دائمة، كعبلكة عمى ىذا تنشأ السياسة مف التكفيؽ بيف المصالح كالمثؿ 

  79.األىداؼ المتصارعةك 
ىناؾ جانباف لمعالجة السياسة االجتماعية مف : المنظور الخمقي تجاه السياسة االجتماعية-5

أكليما المناداة بالقيـ الخمقية السائدة كالتي يقبميا المجتمع في مجاؿ السياسة : زاكية نقدية خمقية
 80.عية ال تأكيدىااالجتما ةالتشكيؾ في  أخبلقية السياس:االجتماعية، كثانييما
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إف دكر محمؿ السياسة العامة تكمف في أف يقرر ما ىي األىداؼ التي تتكخى السياسة       
بتبنييا،  ةحيث يتحدد عمى ضكء ذلؾ طبيعة تحميؿ السياسات التي سيتـ التكصي ؛العامة تحقيقيا

تقييـ النتائج كأم الكسائؿ سيتـ إتباعيا في التحميؿ،  كتعتمد عممية تحميؿ السياسات عمى 
السياسية كالفنية كاالقتصادية كاالجتماعية المترتبة عمى تصدم السياسة العامة لحؿ مشكمة معينة، 

ىؤالء األشخاص بيانات نكعية  كعادة ما يقـك بيا أشخاص مدربكف تدريبا مناسبا،  كيستعمؿ
محمؿ السياسات ككمية كيمجئكف إلى عدة أساليب كمداخؿ كطرؽ لمقياـ بيذه العممية،  كيمعب 

 81 :ثبلثة ادكار رئيسية
  :كذلؾ مف خبلؿ: دور موضوعي ميني-1
 .القياـ بدكر المستشار الداخمي كالخارجي لممؤسسات المعنية بالسياسات محؿ النظر  -
 .التعامؿ مع الجكانب الفنية كاإلنسانية في عممية تحميؿ السياسات  -
 .يؿ تكضيح االفتراضات التي ينطمؽ منيا في التحم-
 .االعتماد عمى مختمؼ مصادر المعمكمات-
 .  إتباع طرؽ كنماذج تحميمية عممية-
 . عند القياـ بعممية التحميؿ رأخذ االعتبارات المينية كاألخبلقية بعيف االعتبا -
التشاكر مع ميتًخذ القرار باستمرار كتزكيده بمسكدة أكلى مف التقرير، إلعطائو فرصة لمتعميؽ  -

بدا المبلحظات التي يراىا، كيختمؼ متخذك القرار كالذيف يحتاجكف مشكرة محممي  ءعمييا، كا 
 .السياسات العامة مف حيث الكفاءة كمف حيث ضغكط الكقت التي يتسـ بيا

اإلبقاء عمى حالة مف االنتباه لدل ميتًخذ القرار مف خبلؿ تزكيده بممخص تنفيذم كاستعماؿ -
 .تكضيح األفكار بشكؿ كبيرالرسكمات كاإلحصاءات التي تساعد عمى 

 :كيتمخص في : دور المدافع عن المستفيدين - 2
 .تحديد أىداؼ كفيـ الجيات المستفيدة مف التحميؿ-
 .تحديد المؤسسات كاألطراؼ الرسمية كالغير رسمية المعنية بالتحميؿ-
 .بياف أىمية تحقيؽ أىداؼ تمؾ الجيات-
                                              : كذلؾ مف خبلؿ: دور المدافع عن قضية معينة-3
 .تكفير الحجج المناسبة بشأف تبني أك رفض سياسة معينة-
 .تكفير ما يؤكد صحة تبني سياسات معينة-
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كلما كانت السياسات تعكس قيمنا اجتماعية، فبلبد أف يتحمى محمؿ السياسات بأخبلقيات 
ة، كأف يككف لديو إحساس بالعدالة كالمشركعية عمؿ تجاه المستفيديف كتجاه المصمحة العام

غير متكافقة تماما، ككثيرا ما تتعارض فيما بينيا، كىناؾ  كالكفاية كالفعالية، كىي أمكر كمستكيات
كمف أىـ ىذه كمدل جدكاىا كفاعميتيا يير لمحكـ عمى السياسات العامة مؤشرات تعتبر معا

 :المؤشرات
 Benefitذ سياسة ما مطركحا منيا التكاليؼ        حجـ الفكائد التي تترتب عف تنفي-

Net. 
 . Effectivenessالفاعمية كتعني قدرة السياسة عمى تحقيؽ األىداؼ المتكخاة منيا -

 Equityك تعني مدل عدالة تكزيع الفكائد كالتكاليؼ المترتبة عمى تنفيذ سياسة ما  العدالة-
. 
 .Equalityف المنافع المتأتية مف سياسة معينة المساكاة في تحميؿ التكاليؼ كاالستفادة م-

 . Public Participationمدل المشاركة الشعبية في رسـ سياسة معينة -

 . Freedomمدل الحرية المتكفرة في التعبير عف الرأم -
 .Predictabilityالقدرة عمى التنبؤ بنتائج السياسة -
ءات بشأف سياسة معينة لدل المكاطنيف العدالة اإلجرائية كتعني تكفر المعمكمات كاإلجرا-

المتضرريف مف ىذه السياسة بحيث تككف ىناؾ شفافية كفرصة لتكضيح المكاقؼ عف طريؽ 
  82.اإلجراءات القانكنية

تنقسـ النماذج المستخدمة في تحميؿ السياسات العامة  ك :نماذج تحميل السياسة العامة: رابعا
 83:إلى نكعيف رئيسيف

كمف أىـ ىذه النماذج الكصفية المعركفة كالمستخدمة في تحميؿ :  ةالنماذج الوصفي -0
 :السياسات العامة ما يمي

 .النمكذج المؤسساتي-
 .النمكذج ألعممياتي-
 .النمكذج العقبلني الرشيد-
 .النمكذج التدرجي-
 .نمكذج النخبة-
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 .نمكذج االختيار العاـ-
 .نمكذج نظرية المعبة-
 :كرىا إلىكتنقسـ بد :النماذج الكمية -9
معادالت التفاضؿ، نمكذج خطكط : نماذج التحميؿ الكمي كمنيا:) النماذج الرياضية الرمزية -1

المنفعة نمكذج -االنتظار، نمكذج المحاكاة، نمكذج سبلسؿ مارككؼ، نمكذج تحميؿ التكمفة
 (.البرمجة الخطية

 .النماذج المفظية -2
 .النماذج المؤكدة كالنماذج االحتمالية-3
 .نماذج الثابتة كالنماذج الديناميكيةال -4
 .النماذج المعيارية-5
الخاص بالنماذج  04:مزيد مف التكضيح انظر الممحؽ رقـ .)النماذج التمثيمية كالنماذج الشبيية-6

 (. المتعمقة بتحميؿ السياسات العامة
o السياسة االجتماعية واقتصاد السوق االجتماعي: ثالثالمطمب ال. * 

لنظاـ ردا كطنيا عمى اختبلؿ نظاـ العكلمة لصالح الربح عمى حساب األجكر؛فيك يمثؿ ىذا ا    
ـ يمبي مطامح الناس في ظركؼ العكلمة الرأسمالية المسيطرة باعتباره نظاما اقتصاديا يمج

اجتماعي لمفئات االجتماعية  فيك نظاـ اقتصادم سياسيالنزاعات الجشعة في نظاـ السكؽ، 
ـ اقتصاد السكؽ االجتماعي يعني استخداـ آليات السكؽ كاالستفادة مف بنظا  المختمفة ك العمؿ

 ةمزاياىا مع التحكـ االقتصادم كاالجتماعي كالحد مف أضرار التقمبات، كييدؼ إلى تحقيؽ التنمي
االقتصادية بالتبلـز مع تخفيؼ األعباء المعيشية كقير مصاعبيا عمى الفقراء، كذلؾ يؤمف ىذا 

تماعية الفقيرة كالعاممة بأجر الخدمات األساسية كمنيا الصحة كالتعميـ كالسكف النظاـ لمفئات االج
كحاجات الشرب كالتحكـ بمياه الصرؼ الصحي كحاجات التعميـ كغيرىا كتسييؿ حصكليا 

  .كتكفيرىا لؤلفراد بكصفيـ المستفيديف
ة في االتحاد االجتماعي عمى نظـ الرعاية االجتماعي لقد تأسس نظاـ اقتصاد السكؽ        

السكفيتي سابقا كالدكؿ االشتراكية، السيما بعد الحرب العالمية الثانية كسعى إلى تبلـز مبرمج بيف 

                                                
نيا كالدكؿ بدأ نظاـ اقتصاد السكؽ االجتماعي في أكثر الدكؿ األكربية الغربية تطكرا كخصكصا تمؾ التي حكمتيا أحزاب اشتراكية ديمقراطية كبريطا *

النمسا كفرنسا عمكما كألمانيا كايطاليا كفرنسا بعد أف تبنت ىذه األحزاب كقياداتيا التاريخية كالسيما في بريطانيا ثـ السكيد كألمانيا االتحادية ك  ةاالسكندينافي
لسكؽ عمى افراد المجتنع كالحماية االجتماعية ضمف كيقـك ىذا النظاـ بالتخمص مف اثار ا كايطاليا كغيرىا ىذا النظاـ ككنيا كانت تتبنى قضايا العماؿ،

 .شبكات االماف االجتماعي



نتاجية العمؿ كتطكيع خدمات  اتطكير الصناعة كاالقتصاد عبر تطكير التكنكلكجي اإلنتاجية كا 
ماف العمؿ كمجانية التعميـ الرعاية االجتماعية عمما بأف المبادئ األكلى لمتنمية االجتماعية ىي ض

بمختمؼ مراحمو كمجانية الصحة كالرعاية الصحية بمختمؼ أشكاليا، كذلؾ األمر بالنسبة لمدكؿ 
الرأسمالية الصناعية المتطكرة في أكربا ككندا كدكؿ أخرل التي تبنت أحزابيا االشتراكية 

التقميص مف الفكارؽ الديمقراطية ككضعت التشريعات التي تيتـ بكضعية العماؿ ىادفة إلى 
 1958الكاسعة بيف الطبقات كالفئات المشكمة لممجتمع، كىذا ما نبلحظو مثبل في الدستكر الفرنسي 

الذم نص عمى حؽ العمؿ،  كحرية االنضماـ إلى النقابات ككفالة األسرة مف قبؿ الدكلة فضبل 
   84.عف الحماية الصحية كالتأميف الصحي كالراحة كالتعميـ المجاني

إف تغير شركط العبلقات الدكلية تترؾ انعكاسا عمى الكاقع كاف التخصص في زمف الحرب       
الباردة لـ يعد مناسبا مع االنتقاؿ إلى مرحمة ما بعد الحرب الباردة أم مرحمة الرأسمالية العالمية 

مثمى لمعمؿ  أك مرحمة العكلمة الرأسمالية الراىنة بحيث تنطمؽ الميبرالية مف فرضية أف السكؽ آلية
االقتصادم، كاف تدخؿ الدكلة ىك شر الشركر كلذلؾ فإف تحقيؽ التقدـ االقتصادم يككف بتفعيؿ 

إف  .مف الميداف االقتصادم المباشرالسكؽ، كبالتالي يعني كقؼ تدخؿ الدكلة كمحاصرتو كمنعو  
مف خبلؿ ثكرة  ىذا القكؿ مبالغ فيو ألف كؿ الدكؿ الصناعية البرجكازية حققت الثكرة الصناعية

اقتصادية قامت فييا الدكلة بدكر كبير ككاف دكر الدكلة االقتصادم كالتدخمي أشد في النيضة 
كىكنغ ككنغ كالحقا في ماليزيا  ةكسنغافكر  فاالقتصادية، كما في الياباف كككريا الجنكبية كتايكا

دـ تدخؿ الدكلة،  كتايبلند كالصيف كمؤخرا في اليند كلذلؾ فالقكؿ أف اقتصاد السكؽ يعني ع
مقكلة غير صحيحة كغير عممية ألنيا تتناقض كالكاقع التاريخي الراىف عمى السكاء فيي لذلؾ 

فاالنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ االجتماعي يعني اضطبلع الدكلة الجاد  ،مقكلة أيديكلكجية ليس إال
السمـ المتحرؾ لؤلجكر  كالفعاؿ بالنشاط ألمطمبي كمراعاة السمـ المتحرؾ لؤلجكر كتطبيقو،  كىذا

يقـك عمى تحريؾ األجكر لمكاكبة الزيادات في األسعار فإذا زادت األجكر زادت القدرة الشرائية 
كبالتالي زاد الرفاه االجتماعي كىذا ال يتحقؽ إال عف طريؽ تفعيؿ السياسات اإلنمائية االجتماعية 

.85 
حيث  نظاـ اقتصاد السكؽ االجتماعي إف أىـ التحديات التي تكاجو الدكؿ التي تأخذ ب       

القائـ عمى  يتحدم العكلمة التجارم كالتكنكلكج ىكيعترض ىذا التنظيـ االقتصادم االجتماعي 
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تغميب السكؽ عمى المجتمع كتغميب الربح عمى األجر كتغميب السمعة الرخيصة منخفضة الدخؿ 
دة؛ إزاء ىذا الضغط الخارجي المتسمؿ كالجكدة عمى السمعة النبيمة أك األصيمة عالية الكمفة كالجك 

األجنبي الحر تكاجو الدكؿ المذككرة كنماذجيا مف اقتصاد السكؽ  رلمتجارة الحرة كاالستثما
االجتماعي خيارا صعبا بيف منيجيف أكليما التمسؾ بالتكازف بيف اقتصاد السكؽ كرفاه المجتمع 

خضاع األكؿ لمثاني،  بالسعي المستمر لرفع اإلنتاجية نتاجية العمؿ مقابؿ المزيد مف األجكر  كا  كا 
كالمزايا كالخدمات االجتماعية كالثقافية كالركحية أما الثاني ىك التخمي عف ىذا النمكذج المتكازف 

ككضع السكؽ في مرتبة المعبكد فكؽ الشعب كمصالحو الحيكية كفكؽ المجتمع  ،كتبني الرأسمالية
سمطات السياسية المعبرة عف اإلرادة الكطنية الديمقراطية كمتطمباتو االجتماعية كاإلنسانية كفكؽ ال

كفكؽ الديمقراطية االجتماعية ككاجباتيا الكطنية كالمينية كؿ ذلؾ لتحقيؽ مكاسب مغرية تنحصر 
 بالنخبة الطبقية كالقمة االجتماعية كتدفع باألغمبية االجتماعية إلى االنحدار المادم كالركحي

الح أية فئة اجتماعية يجب أف يخدـ في ظؿ كجكد مصالح مص: كالمقصكد باالجتماعي ىك
متناقضة في المجتمع مستحيمة التكافؽ فيما بينيا؟ أم بكبلـ آخر كيؼ يجرم تكزيع الدخؿ 

 86؟  الكطني في المجتمع
خطيرة مف ىنا يصبح كاضحان أف أم تراجع لدكر الدكلة كأشكاؿ ممكيتيا ىك خطكة       

ة االجتماعية حتى لك كاف ىذا الدكر مف خبلؿ ما ينتجو مف قيمة فيما يخص العدالفمكضكعيان 
حتى اآلف ليس لصالح الجماىير الشعبية فيذا الدكر ىك شرط ضركرم لمعدالة  مضافة يجرم

أف ك االجتماعية كلكنو غير كاؼ إذا لـ يرافقو ضرب لمكاقع الفساد يسمح بإعادة تكزيع عادلة، 
حتى اآلف يحٌمؿ   ؿ المسافة نحك العدالة االجتماعيةالتراجع عف ىذا الشرط الضركرم يطي

البعض انخفاض الفعالية االقتصادية لنشاط الدكلة ألعبائيا االجتماعية كالكاقع أف العبء 
: مبرر لكجكدىا دكنو في العالـ المعاصر كلكف السؤاؿ االجتماعي ىك دكر ككاجب لمدكلة، ال

االقتصادية عمى مستكل المنشأة عبر القضاء  كيؼ يجب ممارسة ىذا الدكر؟ إف رفع الفعالية
ىا االجتماعي كر اليدر سيؤمف تمؾ الفكائض الضركرية لممارسة الدكلة لد عمى النيب كالفساد ك

لبلستثمار البعيد  التي ىي مجاالتمف السياسات االجتماعية  إلخ.. في التعميـ كالصحة كالثقافة
  87.تقكل الدكلة عميو المدل كليست استيبلكان ال
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تستمـز القياـ بتنمية اقتصادية مترافقة مع نشاط سياسي ينبغي عمى الدكلة  إف التنمية          
القياـ بمبادرات لتحسيف العبلقات السياسية بينيا كبيف المكاطنيف كبيف األطراؼ المختمفة كتحقيؽ 

ؼ مف المبادرات ف يككف اليدأالتكازف بيف القكل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية القائمة ك 
 ،إحداث تغيرات سياسية فائقة األىمية كتعزيز الديمقراطية كتشجيع االستثمار كالنشاط االقتصادم

ف تمكيؿ التنمية أللكف اقتصاد السكؽ االجتماعي يحمؿ تحديا كبيرا إزاء السياسات االجتماعية؛ 
ض ال يمكف أف يتحقؽ إال ف تجاكز ىذا التناقإاالجتماعية يتناقض مع متطمبات السكؽ كبالتالي ف

ببذؿ جيكد إنمائية اقتصادية كاجتماعية كسياسية بصكرة متكاصمة كىذا التجاكز ال يمكف أف 
يتحقؽ إال برفع اإلنتاجية باستمرار كتحسيف األداء االقتصادم كزيادة الفائض االقتصادم مف 

العمؿ عمى ة ك كتطبيؽ سياسات عادلة في مجاؿ الضريبة كتعميؽ الخدمات االجتماعي ،جية
     .88ترشيدىا مف جية أخرل استدامتيا ك

الربط بيف السياسات االجتماعية كاستدامتيا، يقكدنا إلى فيـ العبلقة المتبادلة بيف  إف         
ما  ااالىتماـ باإلنساف كرفاىيتو االجتماعية، كبيف التنمية المستدامة في بعدىا االجتماعي كىذ

 . مكاليسنعالجو مف خبلؿ المبحث ال
 التنــمية المستـدامة: المبحث الثاني

كجد العالـ نفسو مدعكا لبلنقساـ إلى معسكريف شرقي ك  في أعقاب الحرب العالمية الثانية   
الحرب الباردة،  لكف مع تنامي حركات التحرر مف االستعمار  غربي عاشا زمنا طكيبل عمى إيقاع

لكف ك مف أجؿ  المتخمفة ك المتأخرة عف النمكسمي بدءا بالدكؿ  سيمكح في األفؽ عالـ ثالث
أكثر إنسانية تـ اختراع مصطمح الدكؿ السائرة في طريؽ النمك أك الدكؿ  تمطيؼ الكصؼ ك جعمو

 لكف يبدك أف صفة العالـ الثالث ما زالت األكثر حضكرا ك تعبيرا عف ىذه الدكؿ التي النامية، 

ك  ركة فيما بيف شعكب ىذه الدكؿ ىي مشكبلتيـأف  العكامؿ المشت" فوريست ميردنيقكؿ عنيا 
صحية  تاريخ شقائيـ الطكيؿ،  فيـ فقراء ك مرضى ك جكعى ك أميكف،  إنيـ يقطنكف مساكف غير

 89".ك يمكتكف في سف مبكرة ك يزداد عددىـ بأكثر مف مميكف كؿ شير
تيدؼ إلى  ةلتنميكبيئية، كحيث أف ا ةيتبلـز مع التنمية حدكث تغيرات اقتصادية كاجتماعي     

فإف الحاجة إلى تجنب اآلثار غير المرغكب فييا كتأكيد تحقيؽ المنافع  إحداث تغيرات ايجابية،
عمى المدل الطكيؿ، قادت إلى ظيكر مفيـك التكاصمية أك االستدامة كالذم أصبح يمثؿ حجر 
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لمسكاف الحالييف كأيضا  العدالة كالمساكاة ـالزاكية لمتنمية،  إذا ما استيدفت زيادة الرفاىية كتنظي
لؤلجياؿ القادمة، كمع الزيادة المضطردة في عدد السكاف عمى مستكل العالـ كزيادة مستكل التقدـ 

، لجأ اإلنساف إلى التدخؿ في الطبيعة مف خبلؿ تكثيؼ استخداـ المدخبلت يالعممي كالتكنكلكج
ضافة إلى ظيكر بعض كتطبيؽ بعض الممارسات التي أدت إلى اإلخبلؿ بالتكازف البيئي إ

األضرار عمى صحة اإلنساف كالحيكاف كالنبات، كنتيجة لبلرتباط الكثيؽ كالعبلقة القكية بيف البيئة 
كالتنمية فقد ظير مفيـك جديد لمتنمية يسمى بالتنمية المستدامة أك المتكاصمة أك المستمرة أك 

كتركز عمى الكـ كعمى   .Sustainable Developmentالقادرة عمى البقاء أك القابمة لبلستمرار 
 .النكع أيضا
 في مفيوم التنمـية :المطمب األول         

إف قضية التنمية تعد كاحدة مف أىـ القضايا التي تشغؿ باؿ مخططك السياسة العامة كقادة      
المجتمعات ميما كانت المنطمقات األيديكلكجية التي ينطمقكف منيا، لقد أصبح ليذا الحقؿ مف 

شأف متعاظـ في مختمؼ العمـك االجتماعية، خاصة كأنو يتناكؿ القضايا العديدة التي  ةعرفالم
 . تتعمؽ بتجارب اجتماعية حية لكؿ ما تحممو ىذه التجارب مف ديناميكية كمشكبلت كتطمعات

نما كتغير ككبر نتيجة لتأثيرات معينة، : مف الناحية االصطبلحية فاف مفيـك التنمية يقصد بو      
في المكسكعة االقتصادية  عابد عبد الميديكمف التعاريؼ التي أعطيت لمفيـك التنمية تعريؼ 

أف عممية التنمية ىي تدرج طكيؿ األمد قد يحدث في قرف أك في عدة قركف كتعتبر " حيث يؤكد 
ظاىرة عامة تمتد بالضركرة عمى كافة فركع النشاط  كتظير في شكؿ تغيرات عميقة كمستمرة ، 

–تجارية : عممية فعالة تتغير باستمرار،  فالتنمية في الدكؿ الرأسمالية مرت بثبلث مراحؿإنيا 
 .90"مالية–صناعية 

عبارة عف زيادة في مؤشرات اقتصادية معينة " النمو :ىك أما الفرؽ بيف النمك كالتنمية     
زيادة في السمع " فيي بالنسبة لبلقتصادييف  التنميةأما  ."كالدخؿ القكمي الخاـ أك المحمي 

المحاؽ بالدكؿ " أما بالنسبة لمسياسييف فإنيا تعني" كالخدمات بمعدؿ يزيد عف معدؿ زيادة السكاف 
كنشر العدالة االقتصادية ( الفقر، الجكع ،المرض) المتقدمة كالقضاء عمى المثمث الخطير 

      91.األكلىكالتسيير الذاتي لبلقتصاد، كعمكما ىي عممية شاممة تمس اإلنساف بالدرجة 
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أطمؽ عمى عممية تأسيس  ثيعد مفيـك التنمية مف المفاىيـ العالمية في القرف العشريف، حي       
في -المفيـك بعد االستقبلؿ ر، كيشي"عممية التنمية"نظـ اقتصادية كسياسية متماسكة فيما يسمى ب

فريقيا بصكرة جمية،  كتبرز أىمية مفيـك الت –الستينيات  ية في تعداد أبعاده نمفي آسيا كا 
كالتقدـ، كقد برز مفيـك  كتشابكو مع العديد مف المفاىيـ األخرل مثؿ التخطيط اإلنتاجكمستكياتو، 

حيث لـ يستعمؿ ىذا المفيـك منذ  العالمية الثانية بصكرة أساسية منذ الحرب development التنمية
ع األخير مف القرف الثامف في الرب آدم سميثظيكره في عصر االقتصادم البريطاني البارز 

عشر كحتى الحرب العالمية الثانية إال عمى سبيؿ االستثناء، فالمصطمحاف المذاف استخدما لمداللة 
 أك التقدـ،  material progress المشار إليو في المجتمع كانا التقدـ المادم عمى حدكث التطكر

ير بعض اقتصاديات أكربا كحتى عندما ثارت مسألة تطك  economic progressاالقتصادم 
 modernisationاالصطبلحات المستخدمة ىي التحديث  تالشرقية في القرف التاسع عشر ككان

  industrialisation .92أك التصنيع ،
برز مفيـك التنمية بداية في عمـ االقتصاد حيث استخدـ لمداللة عمى عممية إحداث مجمكعة      

ف؛ بيدؼ إكساب ذلؾ المجتمع القدرة عمى التطكر الذاتي مف التغيرات الجذرية في مجتمع معي
المستمر بمعدؿ يضمف التحسف المتزايد في نكعية الحياة لكؿ أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع 
عمى االستجابة لمحاجات األساسية الستغبلؿ المكارد االقتصادية المتاحة، كحسف تكزيع عائد ذلؾ 

نمية إلى حقؿ السياسة منذ ستينيات القرف العشريف؛ حيث ظير االستغبلؿ، ثـ انتقؿ مفيـك الت
كحقؿ منفرد ييتـ بتطكير البمداف غير األكربية تجاه الديمقراطية، كالحقا تطكر مفيـك التنمية 
ليرتبط بالعديد مف الحقكؿ المعرفية؛ فأصبح ىناؾ التنمية االجتماعية التي تيدؼ إلى تطكير 

اؼ المجتمع عف طريؽ آليات التربية كالتعميـ كالصحة كالخدمات التفاعبلت المجتمعية بيف أطر 
المجتمعية التي ىي عمى عاتؽ الدكلة مف جية كالقطاع الخاص كالمؤسسات االجتماعية المختمفة 

 .مف جية أخرل
باإلضافة إلى ذلؾ استحدث مفيـك التنمية البشرية الذم ييتـ بدعـ قدرات الفرد كقياس      

سيف أكضاعو في المجتمع، كيبلحظ اغمب الباحثيف أف ىناؾ اختبلؼ بيف مستكل معيشتو كتح
مف الزيادة " التنمية" مفيـك التنمية في المغة العربية عنو في المغة االنجميزية حيث يشتؽ لفظ

 .93نو يعني الزيادة كمنو ينمك نمكان إينمك نماءان ف" نما"مف "النمك" أما لفظ ،كاالنتشار
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فإف إطبلؽ ىذا الفظ عمى المفيـك  ك أقرب إلى االشتقاؽ العربي الصحيح،إذا كاف لفظ النم    
فالنماء يعني أف الشيء يزيد حاالن بعد حاؿ مف نفسو ال باإلضافة  األكربي يشكه المفظ العربي؛

  ،Developmentكطبقا ليذه الدالالت لمفيـك التنمية فانو ال يعد مطابقا لممفيـك االنجميزم  ،إليو
التغيير الجذرم لمنظاـ القائـ كاستبدالو بنظاـ آخر أكثر كفاءة كقدرة عمى تحقيؽ الذم يعني 

األىداؼ كذلؾ كفؽ رؤية المخطط االقتصادم الخارجي، كليس كفؽ رؤية جماىير الشعب 
 .كثقافتيا كمصالحيا الكطنية بالضركرة

يا المحيطة بالمفيكـ يبلحظ أف شبكة المفاىيـ الحيطة بالمفيـك االنجميزم تختمؼ عف نظيرت      
تعالج ظاىرة النمك في المفيـك العربي اإلسبلمي كظاىرة جزئية مف  العربي فعمى سبيؿ المثاؿ ي

التي تمثؿ حركة المجتمع كتحدده، كيتضح مف ذلؾ أف مفيـك النمك في الفكر  ؼعممية االستخبل
ما يركز مفيـك اإلسبلمي يعبر عف الزيادة المرتبطة بالطيارة كالبركة كاجر اآلخرة بين

Development  عمى البعد الدنيكم مف خبلؿ قياس النمك في المجتمعات بمؤشرات اقتصادية
مادية في مجمميا، حيث تقـك المجتمعات باإلنتاج الكمي، بصرؼ النظر عف أية غاية إنسانية، 

الجتماعي كلك كتيتـ بالنجاح التقني كلك كاف مدمران لمبيئة ك لنسيج المجتمع، كتؤكد عمى التنظيـ ا
تعد مف المفاىيـ القميمة التي تجمع بيف البعد النظرم " التنمية"االضطياد كفي الكاقع فإف  أدل إلى

                   94.كالجانب التطبيقي كتستدعي الرؤية الفمسفية لممجتمعات
ني الزم  إف تعريؼ التنمية يستدعي استعراض مجمكعة مف التعاريؼ مرتبة حسب تطكرىا      

تعريؼ كاحد متفؽ عميو رغـ التقارب الحالي في نظرة معظـ الكتاب  ىناؾ طالما انو ال يكجد
معيار الدخؿ، : ، كعميو يمكف تعريؼ التنمية انطبلقا مفكاتجاه ايجابي في الفكر التنمكم الحديث

ار النظرة التنمية انطبلقا مف التغيرات التي تحدث في الييكؿ االقتصادم ك التنمية في إطار استمر 
 95:االقتصادية، كالتنمية كعممية حضارية

 :كمف ىذه التعاريؼ نجد: التنمية انطبلقا مف معيار الدخؿ:أوالً 
يعرؼ مير التنمية مف منطمؽ اقتصادم بأنيا عممية تفاعمية يزداد خبلليا " Meirتعريؼ مير -

  ."منية محددةالدخؿ القكمي الحقيقي لمدكلة، ككذلؾ دخؿ الفرد بالمتكسط خبلؿ فترة ز 
  :تعريؼ التنمية انطبلقا مف التغييرات التي تحدث في الييكؿ االقتصادم كمنيا: ثانيا
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ىي إجراءات كسياسات كتدابير متعمدة تتمثؿ في تفسير بنياف كىيكؿ االقتصاد القكميف " التنمية"-
ف الزمف بيدؼ تحقيؽ زيادة سريعة كدائمة في متكسط دخؿ الفرد الحقيقي عبر فترة ممكنة م

 .بحيث سيستفيد منيا الغالبية العظمى مف األفراد
ىذاف التعريفاف ينطمقاف في تعريؼ التنمية مف اإلجراءات التي تنصب في تغيير الييكؿ       

... كالبنياف االقتصادم كالحقيقة أف البنياف االقتصادم يكجد في محيط اجتماعي كسياسي كثقافي 
ت في البنياف دكف تكسيع عممية التغيير لممجاالت األخرل حتى ك مف غير المعقكؿ إحداث تغييرا

 .ال تككف معرقمة لو
تعطي تعريفنا شامبلن لمتنمية في إطار استمرار النظرة االقتصادية كمنيا :ثالثا  :ك ي
التنمية ىي مجمكعة اإلجراءات كالتدابير االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، تيدؼ إلى تغيير -

اف االقتصادم لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمف تحقيؽ زيادة حقيقية في الناتج ىيكمي في الكي
لدخؿ الفرد الحقيقي، كما تيدؼ إلى تكزيع عادؿ ليذا الناتج بيف الطبقات  اإلجمالي، كرفعا مستمرا ن

 .الشعب المختمفة التي تساىـ في تحقيقو
 :عتبارىا عممية حضارية كمنياكتحاكؿ أف تعطي تعريفان شامبلن لعممية التنمية با:رابعا 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة عممية مجتمعية كاعية كمكجية إليجاد تحكالت ىيكمية  -

طبلؽ طاقة إنتاجية ذاتية كيتحقؽ بمكجبيا تزايد منتظـ في متكسط  تؤدم إلى تككيف قاعدة كا 
اعية يؤكد االرتباط بيف المكافأة المجتمع ضمف إطار مف العبلقات االجتمإنتاجية الفرد كقدرات 

كالجيد، يعمؽ متطمبات المشاركة مستيدفا تكفير االحتياجات األساسية كمكفرا لضمانات األمف 
 96 .الفردم كاالجتماعي كالقكمي

 

اختبلؼ ىذه الفئات في رؤيتيا كلمقارباتيا لممكضكع فمف الطبيعي أف تتبايف اآلراء كما إف     
في مسالة  إلى حد ما كذلؾ  بؿ إف ىناؾ فركؽ كتباينات أساسية ،ياأف األمر ال يقتصر عمي

في كؿ فئة مف ىذه الفئات ما يعقد المكضكع بشكؿ أكثر سمبية فيعرؼ التخمؼ  تعريؼ التخمؼ 
لكي تتفاعؿ تفاعبل عقبلنيا حسب ( العمؿ، رأس الماؿ ، التنظيـ ) مثبل بأنو منع القكل المنتجة
التيميش كغياب اإلرادة ) كقد يككف داخميا ( االستعمار)ككف خارجيا مقتضيات التطكر كىذا قد ي

  97.كنعني بذلؾ عمكما عدـ االستغبلؿ الكامؿ لممكارد المتاحة ،(السياسية لمتغيير
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يرل بعض المفكريف أف ىناؾ ثبلثة أكجو لمتخمؼ تختمؼ بحسب المعيار المعتمد لمقياس كما     
المآسي الثبلثة "حافظ الجمالي عمى أكجو التخمؼ الثبلثة ففي حالة األمة العربية مثبل يطمؽ

 98 :كالفضائح الثبلث كىي
  .الفضيحة األكلى ىي مأساة الحاضر بالقياس إلى الماضي -
 .مأساة حاضرنا بالنسبة لحاضر األمـ المتقدمة المعاصرة يالفضيحة الثانية، في-
العرب فقير، فقير جدا، كلكنيـ يممككف  عاقالفضيحة الثالثة مأساة الكاقع بالنسبة إلى الممكف، فك -

 ـالدنيا ككاقعيـ متخمؼ، مفرط في التخمؼ، كفي كسعيـ أف يممككا أكبر حضارة، كفيي أكبر ثركات
 99.ضعؼ كبير كلدييـ كؿ أسباب الحضارة

" بويك"مف أىـ النظريات التي عالجت مفيـك التخمؼ مف كجية نظر اجتماعية نظرية       
، التي يصؼ فييا المجتمع المتخمؼ عمى انو "الثنائية االجتماعية"دراسة اليكلندم صاحب 

مجتمع بحاجات كرغبات محدكدة، كىذا المجتمع ال يقـك عمى حافز الربح االقتصادم كال يميؿ 
إلى الدقة كالتنظيـ كاإلدارة كالتخصص في العمؿ كاإلنتاج كلمتخمؼ ببعده االجتماعي خصائص 

 :عديدة مف أىميا
 .في اغمب األحياف %2اع معدالت الزيادة السكانية كالتي تتجاكزارتف -
تدني مستكيات العناية الصحية بشكؿ عاـ بحيث ترتفع كفيات األطفاؿ كاألطفاؿ الرضع -

 .كتنخفض معدالت العمر المتكقع عند الكالدة
 .انخفاض مستكيات التعميـ كارتفاع نسبة األمية كضعؼ االىتماـ بالتعميـ-

الحديث عف النظاـ االقتصادم العالمي يقكدنا لذكر طبيعة العبلقات الغير متكافئة بيف إف        
فمـ يستطع ىذا النظاـ أف يضيؼ أم  الدكؿ المتقدمة مف ناحية كالدكؿ النامية مف ناحية أخرل؛

تغيير في الفجكة اليائمة التي تفصؿ بينيما في المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالمعيشية 
ألف ىذا النظاـ االقتصادم العالمي الراىف ليس في  .ةقافية كالصحية كالعممية كالتكنكلكجيكالث

حدل السمات البارزة ليذا النظاـ انو يضـ شعكبا غنية  حقيقتو سكل الكجو اآلخر لبلستعمار، كا 
كشعكبا أخرل فقيرة بفعؿ ما تتعرض لو مف االستغبلؿ كالتبعية؛ فالفجكة االقتصادية كالتقنية 
كالمعيشية آخذة باالتساع كالتضخـ بيف الدكؿ الصناعية الرأسمالية كبيف الدكؿ النامية أك الفقيرة 

نشير إلى أف ثمانية مف أصؿ كؿ عشرة مف سكاف األرض ال ك   كالمتخمفة في تمؾ النكاحي
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يتمتعكف مطمقا بما يحدث مف تقدـ مادم كمف رفاىية اجتماعية كحياتية في عالـ اليـك كتتضمف 
ألرقاـ المنشكرة في ىيئة األمـ المتحدة كقائع رىيبة عف مظاىر التناقض كالتباعد بيف الدكؿ ا

 100 .الرأسمالية كالدكؿ النامية
مميكف طفؿ يعيشكف في  300حيث تشير تمؾ األرقاـ إلى كجكد ألؼ مميكف نسمة مف بينيـ     

لثالث فقراء بكؿ معايير الفقر مميكف في العالـ ا 800حالة نقص تغذية كمجاعة مستديمة، كما أف 
التي تشمؿ انعداـ المأكل كالرعاية الصحية كالخدمات األكلية الضركرية كالتعميـ كالدخؿ المناسب، 

ذا كاف متكسط الدخؿ الفردم السنكمإكلذلؾ ف  ف فقر الناس في العالـ الثالث ىك فقر مطمؽ،  كا 

 د السنكم في دكؿ العالـ الثالث ال يتجاكزدكالرا، فإف متكسط دخؿ الفر  16185= لممكاطف األمريكي
دكالرا لمفرد سنكيا في الدكؿ التي يطمؽ  50 دكالر بينما ال يصؿ ىذا الدخؿ إلى أكثر مف 400

 مكزنبيؽ، أكغندا، تشاد، مالي،: دكلة مثؿ 30 التي تضـ 101"دكؿ حزاـ البؤس"عمييا اصطبلح 
ثيكبيا، كالصكماؿ كجيبكتي، الخ، كىي أكثر دكؿ ..ديش، ككمبكديا كالكس كغانا كالنيجر كبنغبل كا 

، كمازاؿ "لـ الرابعادكؿ الع"االقتصادية اسـ  العالـ فقرا كلذلؾ يطمؽ عمييا في بعض الدراسات
يعانكف مف األمية، التي تصؿ في بعض المناطؽ إلى ( الدكؿ النامية)مف سكاف الجنكب   60%

مف سكاف تمؾ الدكؿ، ال يحصمكف  %90 باإلضافة إلى ذلؾ فإف مف سكاف الجنكب، %90حكالي 
نسمة، كفي أشد  2300عمى العناية الصحية الكافية، حيث يكجد في المعدؿ طبيب كاحد لكؿ 

ألؼ نسمة في حيف يكجد في دكؿ الشماؿ طبيب كاحد  59المناطؽ تخمفان ىناؾ طبيب كاحد لكؿ 
ذا كاف نسمة، 380لكؿ  مى مياه نقية كصالحة مف سكاف الدكؿ الصناعية يحصمكف ع  % 97 كا 

مف سكاف الدكؿ المتخمفة، أم بحدكد ألفي مميكف نسمة يظمكف إلى اآلف  % 50فإف لمشرب،
مناطؽ محركميف مف نعمة الحصكؿ عمى مياه صالحة لمشرب، كنتيجة لمتمكث الشديد لممياه في  
كيا مف كثيرة مف بمداف العالـ الثالث فإف خمسة كعشريف مميكف طفؿ مف أطفالو يمكتكف سن

حيف بمغ متكسط  يمميكف طفؿ غيرىـ بمرض البميارسيا كحده، كف 300أمراض مائية كما يصاب 
، فإف متكسط عمر الفرد في جميكرية مالي سنة 75عمر الفرد في الكاليات المتحدة األمريكية 

مف  سنة أكثر 35عاما ، أم أف الفرد يعيش في الكاليات المتحدة كسطيا لمدة  40مثبل ال يتجاكز 
   102.الفرد في مالي ، كما يتكدس مف أبناء العالـ الثالث في أككاخ كبيكت الصفيح
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نصائحو إلى مخططي التنمية، مركزا في " محبكب الحؽ" كما قدـ الخبير االقتصادم الدكلي    
 103:التي اقترفكىا في الماضي، كىي عمى النحك التالي" الخطايا السبع"عمى " ستار الفقر"كتابو 

أف كؿ ما يمكف قياسو يككف مناسبا ككؿ ما ال يمكف قياسو يمكف  ،يار باألرقاـ كاالفتراضاالنب-
  .تجاىمو في يسر

الشغؼ الغريب بالضكابط االقتصادية المباشرة كاالفتراض بسيكلة شديدة أف تخطيط التنمية -
صادم، االقت يعني تشجيع القطاع العاـ كفرض مجمكعة مف الضكابط اإلدارية لتنظيـ النشاط

نيا لظاىرة غريبة أف المجتمعات نفسيا التي تفتقر بكجو عاـ إلى  كخاصة في القطاع الخاص كا 
 .اإلدارة الجيدة، ىي التي تعمد إلى تجربة أكثر الضكابط اإلدارية تعقيدا كتعكيقا

االنشغاؿ الدائـ بمستكيات االستثمار كاالىتماـ الزائد بتصاعد معدؿ االستثمار أك انخفاضو، -
 .إنتاجية االستثمار في المكارد البشرية ؿىماكا  
 .إدماف مكضات التنمية، تمؾ الكصفات المستحدثة في سياؽ التنمية-
االنفصاؿ التاـ بيف التخطيط كالتنفيذ ، كيجادؿ المخططكف بأنو بينما تككف مسؤكليتيـ ىي -

 .تخطيط التنمية فإف التنفيذ ىك مسؤكلية النظاـ السياسي كاالقتصادم بأسره
اإلغفاؿ العاـ لممكارد البشرية بسبب الطكؿ المفترض لفترة التصكر كالتطكير البلزمة الستثمار -

 .  تمؾ المكارد كاالفتقار إلى أية عبلقة مقررة كميا بيف االستثمار كالناتج
االفتتاف بمعدالت النمك العالية في الناتج القكمي اإلجمالي مع نسياف اليدؼ الحقيقي مف -

نرل النمك االقتصادم مقترنا بزيادة التفاكت في الدخكؿ الشخصية كفي  بعض البمداف يففالتنمية؛ 
  104.الدخكؿ اإلقميمية، كبتصاعد البطالة كزيادة الخدمات االجتماعية سكءان كتفاقـ الفقر

إف الحديث عف  التنمية  الشاممة  عمكما كالسياسات االجتماعية بكجو خاص، يقكدنا إلى       
بأف التنمية االجتماعية ال تحدث إال في إطار التنمية المتكاممة، كما أف استدامة الرفاه  أف نذكىر

ليس مف اإلنصاؼ القكؿ بأف االىتمامات الدكلية المتعمقة االجتماعي لمفرد ليس كليد المحظة، ك 
 بحماية البيئة كتحقيؽ التنمية المستديمة ىي اىتمامات حديثة العيد، بؿ ىذه المسائؿ نجدىا

 ؼكسك  أك الفكر الغربي، ف لـ يكف بشكؿ مممكس،ا  ك  متأصمة، مثؿ االىتماـ اإلسبلمي المبكر
 .المختمفة مف خبلؿ المطمب المكالينعالج االىتماـ بيذا المكضكع مف المنظكرات 

o السوابق التاريخية لمفيوم التنمية المستدامة: المطمب الثاني 
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 : إلسالميالتنمية المستدامة من منظور الفكر ا:أوالً  
يمكف استخبلص نظرة الديف اإلسبلمي الحنيؼ لمتنمية المستدامة مف خبلؿ ما تتضمنو األبعاد     

خمؽ –فاهلل سبحانو كتعالى -األساسية ليتو الرؤية مع إعطاء مدلكليا فيما يتضمنو القرآف الكريـ
ُىَو الَِّذي  : كريـإذ يقكؿ في كتابو ال ،اإلنساف كصخر لو مكاردىا األرض كجعميا صالحة لحياة

ُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنأ ِرزأِقِو َوِإَليأِو النُُّشورُ  َرأَض َذُلوًًل َفامأ  : كقاؿ أيضا[ 15سورة ادللك، اآلية]  َجَعَل َلُكُم اْلأ
َناُىمأ ِمنَ  ِر َوَرزَق أ َنا بَِني َآَدَم َوَحَملأَناُىمأ ِفي الأبَ رِّ َوالأَبحأ غير أف  ،[70سورة اإلسراء، الآلية] ...الطَّيَِّباتِ  َوَلَقدأ َكرَّمأ

َنا ِفيَها َرَواِسَي  :فقاؿ تعالى  اهلل سبحانو كتعالى لحكمة جعؿ مكاردىا مقدرة نَاَىا َوأَلأَقي أ َرأَض َمَددأ َواْلأ
ُزونٍ  ٍء َموأ َنا ِفيَها ِمنأ ُكلِّ َشيأ َبت أ ٍء ِإًلَّ ِعنأَدنَا َخَزائُِنُو َوَما نُ نَ زُِّلُو ِإًلَّ َوِإنأ مِ   :كقاؿ[  19سورة احلجر، اآلية] َوأَن أ نأ َشيأ

ُلوٍم  أم أف اهلل عز كجؿ عندما خمؽ مككنات الككف، راعى في خمقيا [ 21سورة احلجر،اآلية] ِبَقَدٍر َمعأ
الكـ كالكيؼ ضمانان لمتكازف كالتناسؽ، كىذا يعني أف ىذه المككنات تتكاجد في البيئة حسب كميات 

كتة كأشكاؿ مختمفة كىكذا، فإف تفاكت الكـ بيف مككنات البيئة يمعب دكرا في الحفاظ عمى متفا
َداٍر   :تكازنيا فحينما يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى ٍء ِعنأَدُه ِبِمقأ اإلشارة  فيذه [8سورة الرعد، اآلية] وَُكلُّ َشيأ

كنظرا لطبيعة إسراؼ  تناسقياإلى أف األشياء لـ تخمؽ عبثان كأف الكـ يمعب دكرا في تماسكيا ك 
األجياؿ  اإلنساف كنظرتو القصيرة األمد في استغبلؿ المكارد البيئية، بشكؿ يؤدم إلى حرماف

المقبمة مف استغبلليا، أمر اهلل سبحانو كتعالى عباده بالحفاظ عمى البيئة كحمايتيا كذلؾ في قكلو 
َربُوا ِمنأ ِرزأِق اللَِّو ...   :تعالى ِسِديَن ُكُلوا َواشأ َرأِض ُمفأ ا ِفي اْلأ ثَ وأ ِسُدوا ِفي  [ 60سورة البقرة، اآلية]َوًَل تَ عأ َوًَل تُ فأ

ََلِحَها  َد ِإصأ َرأِض بَ عأ  .                                                                      [ 56سورة األعراف، اآلية]اْلأ
 : التبذير لقكلو تعالىكما نيى الغني الحميد عف اإلسراؼ ك        

   ُتو َتِلًفا ُأُكُلُو َوالزَّي أ َل َوالزَّرأَع ُمخأ ُروَشاٍت َوالنَّخأ َر َمعأ ُروَشاٍت َوَغي أ َر َوُىَو الَِّذي َأنأَشَأ َجنَّاٍت َمعأ َن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشابًِها َوَغي أ
رِِفينَ ُمَتَشاِبٍو ُكُلوا ِمنأ ثََمرِِه ِإَذا أَثأَمَر َوَآُتوا َحقَُّو ي َ  رُِفوا ِإنَُّو ًَل ُيِحبُّ الأُمسأ َم َحَصاِدِه َوًَل ُتسأ  141سورة األنعام، اآلية]وأ

.] 

بعدـ اإلسراؼ في استخداـ الثركة المائية الستدامة  ،أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما         
عنو أف الرسكؿ  ما ركل عبد اهلل بف عمر رضي اهلل ،االنتفاع بيا كمف النصكص الدالة عمى ذلؾ

كىؿ في : فقاؿ سعد "ما ىذا السرؼ يا سعد؟:"كىك يتكضأ فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ مر بسعد 
 105 "جارو  نعـ كاف كنت عمى نيرو  " :قاؿ.الماء سرؼ يا رسكؿ اهلل؟ 

                                                
 .احمد كابف ماجة اإلماـ ، ركاهحديث شريؼ  105



كما يرشد اإلسبلـ إلى العمؿ عمى استدامة الغطاء النباتي كعدـ التعدم عميو بالقطع الجائر     
 . 106"كال تقطعكا شجرا مثمرا.."اكز المنافع المتكخاة منو لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ الذم يتج

َمُلونَ   :كيقكؿ سبحانو كتعالى ِدِىمأ ِلنَ نأظَُر َكيأَف تَ عأ َرأِض ِمنأ بَ عأ سورة ]ثُمَّ َجَعلأَناُكمأ َخََلِئَف ِفي اْلأ
عض األشخاص فقط بؿ لئلنسانية ذلؾ ألف اهلل سبحانو كتعالى لـ ينعـ بنعمة لب ،[14يونس،اآلية
 .جمعاء
بناءان عمى ما سبؽ يتضح جميا بأف القكاعد الدكلية المتعمقة بحماية البيئة تتفؽ تماما مع     

 . المبادئ األساسية في الشريعة اإلسبلمية التي تؤكد عمى حماية البيئة كالمحافظة عمى مكاردىا
 

 : ربيالتنمية المستدامة من منظور الفكر الغ:ثانيا
عرؼ الفكر الغربي منذ القديـ ممارسات أفكار كممارسات بشأف عبلقة اإلنساف بمحيطو كالتي    

قدمت الكثير مف الحمكؿ الكقائية كالعبلجية لحماية البيئة كالمحافظة عمييا، فقد عمؿ فبلسفة 
تدؿ لممكارد الطبيعة عند اإلغريؽ كالركماف ككذا الرىباف لمتركيج لفكرة االستخداـ الحذر كالمع

   107.الطبيعية حيث كانكا يدعكف لبلمتثاؿ لمطبيعة
كما ساعد اإليديكلكجيكف األكلكف في أكربا كأمريكا عمى إرساء مبادئ ميثاؽ اإلدارة الرشيدة        

بأفكار "  1790-1723آدـ سميث "كالمعقكلة لممكارد الطبيعية مثؿ مؤسس االقتصاد الكبلسيكي 
قتصاد بالبيئة كتأثير ندرة المكارد الطبيعية عمى النمك االقتصادم، ككاف اال   ىامة بشأف عبلقة

الذم يعتبر ندرة المكارد الطبيعية قيد عمى النمك "1834-1766مالتكس "ذلؾ مكضع اىتماـ 
حيث ينجر عنيا نقص في كسائؿ اإلنتاج كانخفاض في اإلنتاج كبالتالي في تراجع  االقتصادم،

" ايككلكجيا"الذم يعتبر أكؿ مف أطمؽ مصطمح " 1882-1804ؿ داركيف شار "النمك، باإلضافة إلى
1866عمى الدراسات الميتمة بالكسط الحي كالنظـ االيككلكجية سنة

108.  
فيرل بأف محدكدية األراضي الزراعية تؤدم إلى رككد في النمك "  1823-1772ريكاردك "أما      

التقدـ الصناعي قد أدل إلى استخداـ   أف "  1882-1835جيفكنز " االقتصادم، كما الحظ ذلؾ 
أف مخزكف الفحـ في انجمترا محدكد، كما أبدل قمقو تجاه المعدالت العالية  إلىمكثؼ لمفحـ كنبو 
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الستخداـ الخشب، كمنذ ذلؾ الحيف تزايد اىتماـ االقتصادييف بالبيئة كالطبيعة كاستخداـ مكاردىا 
    109. ظيكر ما يعرؼ باقتصاد حماية البيئة لؤلجياؿ الحاضرة كالمقبمة، كقد افرز ذلؾ

 :مف المبلحظ أف معظـ النقاشات حكؿ المكضكع تتأتى مف ثبلث فئات ىي        
 .الحككمات كسياساتيا العامة كالمنظمات األىمية كاألفراد في الدكؿ-
 .الككاالت الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة كالبنؾ الدكلي -
 .لمختصكف في ىذا المجاؿ كالباحثكف ا فاألكاديميك -

عمى الرغـ مف أف ىذا المفيـك قد أصبح عممة رائجة في نياية القرف العشريف، إال انو فكرة 
مشكشة كمتناقضة أحيانا كال يكجد اتفاؽ كاسع النطاؽ حكؿ كيفية تطبيقو عمميا كيشير المدافعكف 

 :في أم برنامج لمتنمية كىيعف التنمية المستدامة إلى ضركرة إدماج ثبلثة قضايا أك أكلكيات 
 .الحفاظ عمى اآلليات البيئية-
 .االستخداـ المستداـ لممكارد-
 110.الحفاظ عمى التنكع الحيكم-

اكتسبت التنمية المستدامة أكراؽ اعتمادىا بفضؿ المجنة العالمية المعنية بالبيئة كالتنمية       
 ، كقدمت المجنة تقريرىا إلييا1983تحدة عاـ كالتي أقامتيا األمـ الم بورتالند،المعركفة باسـ لجنة 

 إذا حاسـ أمر كالبيئي االقتصادم النظاميف تكامؿ أف عمى المجنة سنكات كشددت أربع مضي بعد

 الذم التنمية نكع أنيا عمى المستدامة التنمية المجنة أف تنجح، كحددت لمتنمية المستدامة أريد ما

الخاصة،  احتياجاتيا تمبية عمى القادمة األجياؿ قدرة دكف تيديد مف الحاضر إلى حاجات يستجيب
 الحاجة بالضبط ىي ما متعددة، لتأكيبلت أنو مفتكح إال التعريؼ، ىذا اقتضاب الرغـ مف عمى

 يعتبر ال قد أخرل ثقافية مجمكعة أك قبؿ شخص مف ةيعتبر حاج فما تحديدىا؟ ككيؼ يمكف مثبلن،

 عمى الناس مقدرة كتختمؼ معيا الزماف مع ان أيض الحاجات تختمؼ كقد بالضركرة، كذلؾ

 في القائمة مف المصاعب الرغـ عديدة، عمى بطرائؽ تفسيره يمكف"تنمية "معنى إف تمبيتيا،كأيضان 

 قد تبنييا إلى الدعكات أف إال تطبيقيا، كفيـ كيفية دقيقة بطريقة المستدامة التنمية تحديد طريؽ

 حكؿ المتحدة األمـ مؤتمر مستكل عمى ، كبخاصةالعالمية الضغط مجمكعات مختمؼ عف صدرت
      .1992 عاـ في جانيرك دم ريك في انعقد األرض، الذم قمة باسـ المعركؼ كالتنمية  البيئة
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 مفيكمان  زاؿ ما أنو إال كبيران، ركاجان  "التنمية المستدامة "مصطمح اكتساب مف الرغـ عمى      
 مختمفة إيحاءات عف تنـ ذاتيا بحد" مستدامة" أف كممة طالما شة،بالدى الشعكر بنا يجدر كال مبيمان،

 غير لحالة متحمبلن  يككف قد إننا أك فييا، مرغكب داعميف لحالة نككف قد ما، شيئان  نديـ فحيف

 متناقضة كأحيانان  مختمفة بطرائؽ المفيـك استخداـ مف المعاني المختمقة ىذه سمحت فييا، مرغكب

 سياقات في استخدامو مف مستدامة مصطمح  معنى في كاإلبياـ الخمط مف المزيد أيضان، ينبع

التفاعؿ  أف ىك البيئية لبلستدامة الميمة األسس ، كمفةالبيئية، االقتصادي االستدامة مختمفة كسياؽ
أكبر " مثؿ مفاىيـ فإف لذا الطبيعية الحيكية باآلليات يضر أال ينبغي الطبيعي العالـ مع اإلنساني
 استخراجو مف يمكف كالذم لمتجدد قابؿ معيف مكرد كمية إلى لتشير تطكرت قد " اـمستد محصكؿ

االستدامة  أما المستقبؿ، في مماثؿ محصكؿ إنتاج عمى مقدرتيا نضرب أف دكف مف الطبيعة
 نقاط المكارد، إحدل كنضكب البيئي النظاـ كظائؼ إلى أقؿ أكلكية إيبلء إلى تنزع فيي االقتصادية،

 الناحية كمف كاالقتصادية كاالجتماعية، البيئية اليمـك تجمع أنيا ىي االستدامة رةفك في القكة

 مستدامة، تنمية أجؿ المشتركة مف األساسية المبادئ مف عدد عمى األغمبية تتفؽ قد التطبيقية،

 111 :ىي

 .اإلنسانية لمحياة الدعـ استمرار-

 .الحية لممكارد دلالم طكيؿ كالمخزكف البيئة نكعية عمى المحافظة استمرار-

 .اليـك تستخدـ التي لتمؾ مساكية قيمة تحمؿ التي بالمكارد المقبمة األجياؿ حؽ-

 newإف الكثير مف المشتغميف بالفكر التنمكم إلى عده بمثابة نمكذج إرشادم جديد       

paradigm 112 لمتنمية، كلكف ما المقصكد بمصطمح التنمية المستدامة؟    
ات التي نكردىا بإيجاز لمفيـك التنمية المستدامة أك المستمرة أك القادرة عمى ىناؾ بعض التعريف 

 ... :البقاء
ىي عممية يتناغـ فييا استغبلؿ المكارد كتكجييات االستثمار كمناحي التنمية التكنكلكجية  -

كتغير المؤسسات عمى نحك يعزز كبل مف إمكانات الحاضر كالمستقبؿ لمكفاء بحاجيات اإلنساف 
  113 .طمعاتوكت

التنمية الحقيقية ذات القدرة عمى االستمرار ك التكاصؿ مف منظكر "كما تعرؼ أيضا بأنيا 
استخداميا لممكارد الطبيعية كالتي يمكف أف تحدث مف خبلؿ إستراتيجية تتخذ التكازف البيئي 
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كالذم  كمحكر ضابط ليا لذلؾ التكازف الذم يمكف أف يتحقؽ مف خبلؿ اإلطار االجتماعي البيئي
كالثقافية التي  ةييدؼ إلى رفع معيشة األفراد مف خبلؿ النظـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعي

  114."تحافظ عمى تكامؿ اإلطار البيئي
بمستقبمنا المشترك  والتنمية " تقرير المعنكف الالمجنة العالمية لمتنمية المستدامة في  تعريؼ -

الحاضر دكف أف  احتياجاتتمبية "  ىي  1987نة عاـ حسب تعريؼ كضعتو ىذه المج "المستدامة
كلقد ساد في القرف   " الخاصة احتياجاتياتؤدم إلى تدمير قدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية 

الماضي الفكر االستيبلكي الصناعي كخاصة بعد االنفتاح االقتصادم حيث عكؼ اإلنساف عمى 
عف طريؽ إنتاج منتج لو سكؽ استيبلكي دكف  التفكير في التكنكلكجيا التي تقدر ربحا سريعا

النظر إلى جكدة المنتج أك نكعية المكاد الخاـ المستخدمة أك الطاقة المستيمكة كلقد أدل ذلؾ إلى 
استشار العديد مف الصناعات الممكثة كبالتالي كعمى المدل البعيد سيؤدم إلى زيادة مستكيات 

 الت التمكث عف الحدكد المسمكح بيا كارتفاع معد
، كعميو يمكف تعريؼ التنمية ...كخفض اإلنتاج كظيكر أمراض جديدة تيدد الحياة ،األمراض
التكازف بينو كبيف  بأنيا تحقؽ تأميف تنمية اقتصادية تفي باحتياجات الحاضر كتحقؽ" المستدامة

 :ما يميبالتالي نستنج        115"متطمبات المستقبؿ لتمكيف األجياؿ المقبمة مف استيفاء حاجياتيـ
116 
نما - إف التنمية المطمكبة ال تسعى لتقدـ بشرم مكصكؿ في األماكف قميمة لسنكات معدكدات كا 

 .لمبشرية جمعاء عمى امتداد المستقبؿ البعيد
إف مستكيات المعيشة التي تتجاكز الحد األدنى األساسي مف االحتياجات ال يمكف إدامتيا إال -

 . ؿ مكاف ك متطمبات اإلدامة عمى المدل البعيدعندما تراعي مستكيات االستيبلؾ في ك
أف االحتياجات كما يتصكرىا الناس تتحدد اجتماعيا كثقافيا كمف ثـ فإف التنمية المستدامة -

 . تتطمب انتشار القيـ التي تشجب مستكيات االستيبلؾ التي ال تتجاكز حدكد الممكف بيئيا
ب نظاـ إنتاج يحتـر االلتزاـ بالحفاظ عمى تكازف كىكذا فإف السعي لتحقيؽ التنمية المستدامة يتطم

 .القاعدة البيئية ليذه التنمية
إلى بناء نمط حياة مستداـ تتطمب إحداث تكامؿ بيف اإلجراءات  كلذلؾ، فإف الجيكد الرامية
 :رئيسة ىي المتخذة في ثبلثة مجاالت
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بينيا مف ترابط تستمـز  حاليا بما إف النظـ االقتصادية العالمية القائمة: النمك االقتصادم كالعدالة-
نيجا متكامبل لتييئة النمك المسئكؿ الطكيؿ المدل، مع ضماف عدـ تخمؼ أية دكلة أك مجتمع 

 .عف الركب

حفظا لتراث البيئي كالمكارد الطبيعية مف أجؿ األجياؿ المقبمة، : حفظ المكارد الطبيعية كالبيئة-
يقاؼ التمكث، كحفظ  اقتصاديا يجب إيجاد حمكؿ قابمة لبلستمرار لمحد مف استيبلؾ المكارد، كا 

 .المكارد الطبيعية
كالتعميـ كالطاقة كالرعاية الصحية كالماء  يحتاج اإلنساف إلى العمؿ كالغذاء: التنمية االجتماعية-

كخدمات الصرؼ الصحي، كعند العناية بيذه االحتياجات، يجب عمى المجتمع الدكلي أف يكفؿ 
 كاحتراـ الثقافي كاالجتماعي الثرم الذم يمثمو التنكع أيضا احتراـ النسيج

 .في تقرير مستقبميـ حقكؽ العماؿ، كتمكيف جميع أعضاء المجتمع مف أداء دكرىـ
ف تعدد كتشتت التفسيرات ككجيات النظر يمكف أف تسمح بالمركنة إال أنو يخشى أف إ      

 117.عبارة في الببلغة السياسيةيصبح مبدأ االستدامة عديـ المعنى، كليس أكثر مف مجرد 
في دراستنا ىذه سكؼ نركز عمى الجانب االجتماعي أك البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة؛      

فحدكد قكل االستدامة في المجتمع كقدرتيا عمى تحقيؽ العدالة مف خبلؿ استغبلؿ المكارد 
طالة األمؿ باإلضافة إلى المساكاة بيف األجيا  كتكزيعيا يعد أساس التنمية ؿ كدرء الصراعات كا 

ناىيؾ أف لمتنمية المستدامة مفاىيـ أساسية لتحقيؽ ليؤالء الذيف يفتقدكف لمعدالة االجتماعية 
 :ىدفيف ىاميف كىما

ضماف الرعاية المناسبة، الحياة الرغدة لكؿ الناس عف طريؽ التنمية كالعمؿ عمى : األكؿ
 .استدامة نظميا

 118.مطبيعة كمكاردىا كالحفاظ عمى البيئةاالستغبلؿ األمثؿ ل:الثاني
إال أف المعضمة الرئيسية القائمة تتمثؿ في  ةبالرغـ مف انتشار مفيـك التنمية المستدام      

يمكف قياس مدل التقدـ نحك التنمية المستدامة مف  indicatorsالحاجة الماسة إلى تحديد مؤشرات 
تقييـ مدل تقدـ الدكؿ كالمؤسسات في مجاالت خبلليا، كتساىـ مؤشرات التنمية المستدامة في 

تحقيؽ التنمية المستدامة بشكؿ فعمي كىذا ما يترتب عميو اتخاذ العديد مف القرارات الكطنية 
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كالدكلية حكؿ السياسات االقتصادية كاالجتماعية، كتبقى المؤشرات األكثر دقة كشمكلية كقدرة عمى 
امة، ىي تمؾ التي طكرتيا لجنة التنمية المستديمة عكس حقيقة التطكر في مجاؿ التنمية المستد

-pressure-state   "الضغط كالحالة كاالستجابة تبمؤشرا"في األمـ المتحدة كتسمى عادة 

response indicators"  .119 
كالتي تكفر  ،حيث تنقسـ إلى مؤشرات اقتصادية كاجتماعية كبيئية ككذلؾ مؤشرات مؤسسية      

دارة البيئية، كيتـ استنباط ىذه المؤشرات لتدؿ عمى كضع معظـ القضايا تقييما لمدل تطكر اإل
البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تعالجيا التنمية المستديمة كالتي تضمنتيا الفصكؿ األربعكف 

عمؿ الحككمات كالمنظمات   كتمثؿ خطة ،1992التي أقرت في العاـ  21مف كثيقة األجندة 
المؤشرات تقيـ بشكؿ رئيسي حالة الدكؿ  همية المستديمة في كؿ أنحاء العالـ، كىذاألىمية تجاه التن

كما يمكف متابعة التغيرات  دكؿ أخرل  مف خبلؿ معايير رقمية يمكف حسابيا كمقارنتػيا مع
التراجع في قيمة ىذه المؤشرات مما يدؿ عمى سياسات الدكؿ في أك  دـػكالتكجيات في مدل التق

المستديمة فيما إذا كانت تشير في الطريؽ الصحيح نحك تحقيؽ التنمية المستدامة  مجاالت التنمية
أـ أنيا ال زالت متباطئة  كمترددة، ككجكد مثؿ ىذه المؤشرات الرقمية بشكؿ دائـ كمتجدد يساىـ 
في إعطاء صكرة كاضحة عف حالة التنمية كىي التي تشكؿ إطار العمؿ في العالـ كالتي حددتيا 

المساكاة االجتماعية، الصحة العامة التعميـ، النكع :كىي مية المستدامة في األمـ المتحدةلجنة التن
االجتماعي، أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ، السكف، األمف السكاف، الغبلؼ الجكم، األراضي البحار، 

 120.الخ....المياه العذبة كالمحيطات القكانيف كالتشريعات كاألطر المؤسسية،
 ضكعنا نحاكؿ التركيز عمى المؤشرات االجتماعية لمفيـك التنمية المستدامةخدمة لمك       

 121:كيمكف تمخيص المؤشرات االجتماعية في اآلتي
 :ألمساواة االجتماعية■

حد أىـ القضايا االجتماعية في التنمية المستدامة، إذ تعكس إلى درجة أتعتبر المساكاة 
كؿ عمى فرص الحياة؛ كترتبط المساكاة مع درجة كبيرة نكعية الحياة كالمشاركة العامة كالحص

تاحة الفرص كاتخاذ القرارات، كتتضمف فرص الحصكؿ عمى  العدالة كالشمكلية في تكزيع المكارد كا 
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العمؿ كالخدمات العامة كمنيا الصحة كالتعميـ كالعدالة، كالمساكاة يمكف أف تككف مجاال لممقارنة 
ف الدكؿ المتخمفة كمف القضايا اليامة المرتبطة بتحقيؽ كالتقييـ داخؿ الدكلة نفسيا ككذلؾ بي

المساكاة االجتماعية تبرز قضايا مكافحة الفقر، العمؿ كتكزيع الدخؿ،النكع االجتماعي، تمكيف 
 . األقميات العرقية كالدينية، الكصكؿ إلى المكارد المالية كالطبيعية كعدالة الفرص بيف األجياؿ

كثيؽ بيف الصحة كالتنمية المستدامة، فالحصكؿ عمى مياه شرب  ىناؾ ارتباط: الصحة العامة■
نظيفة كغذاء صحي كرعاية صحية دقيقة ىك مف أىـ مبادئ التنمية المستدامة كبالعكس فاف الفقر 

كتمكث البيئة المحيطة كغبلء المعيشة كؿ ذلؾ يؤدم إلى تدىكر    كتزايد التيميش السكاني
 :ؽ التنمية المستديمة كمف أىـ مؤشرات الصحةاألكضاع الصحية كبالتام فشؿ تحقي

 .كتقاس بالحاالت الصحية لؤلطفاؿ: حالة التغذية-
 .كتقاس بمعدؿ كفيات األطفاؿ تحت خمس سنكات، كالعمر المتكقع عند الكالدة:الكفاة-
كيقاس بنسبة السكاف الذيف يحصمكف عمى مياه شرب صحية كمربكطيف بمرافؽ تنقية :اإلصحاح-

 .المياه
كتقاس بنسبة السكاف القادريف عمى الكصكؿ إلى المرافؽ الصحية كنسبة :لرعاية الصحيةا-

 122.التطعيـ ضد األمراض المعدية لدل األطفاؿ
يعتبر التعميـ عممية مستمرة طكاؿ العمر متطمبا رئيسيا لتحقيؽ التنمية المستدامة، كقد :التعميــم■

التعميـ يتمحكر حكؿ ثبلثة أىداؼ ك ،  21ندة تـ التركيز عمى التعميـ في كؿ فصكؿ كثيقة األج
إعادة تكجيو التعميـ نحك التنمية المستديمة، كزيادة فرص التدريب كزيادة التكعية العامة، أما : ىي

 :  مؤشرات التعميـ فيي
كيقاس بنسبة األطفاؿ الذيف يصمكف إلى الصؼ الخامس مف التعميـ االبتدائي، : مستكل التعميـ
 .اس بنسبة الكبار المتعمميف في المجتمعكتق: محك األمية

إف تكفر المسكف كالممجأ المناسب ىك مف أىـ احتياجات التنمية المستديمة كمع أنو : السكـن ■
العديد مف الدكؿ كالكثير مف الفئات االجتماعية  ،فإيعتبر مف األساسيات في العالـ المتقدـ ف

في المدف الكبيرة تتأثر دائما بالكضع  شركط الحياة كخاصةف  ،المحركمة ال تجد مأكل ليا
     .االقتصادم كنسبة نمك السكاف كالفقر كالبطالة ككذلؾ سكء التخطيط العمراني كالحضرم

يتعمؽ األمف في التنمية المستديمة باألمف االجتماعي كحماية الناس فالعدالة كالديمقراطية :األمــن■
ـ متطكر كعادؿ مف اإلدارة التي تحمي المكاطنيف كالسبلـ االجتماعي تعتمد جميعا عمى كجكد نظا
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مف الجريمة كلكنيا في نفس الكقت ال تثير القمؽ االجتماعي أك تمارس سمطاتيا في اإلساءة إلى 
األفراد كتحتـر حقكؽ اإلنساف، كال شؾ أف الفاصؿ ما بيف الديمقراطية كاألمف دقيؽ جدا؛ فاألنظمة 

ع أف تحقؽ تكازنا بيف ىذيف األمريف كبالتالي يساىماف في االجتماعية المتطكرة ىي التي تستطي
الجرائـ ضد  21تطكير التنمية المستديمة كمف األمكر المرتبطة باألمف كالتي ركزت عمييا األجندة 

األطفاؿ كالمرأة كاآلفات االجتماعية كغيرىا مما يقع في بنكد األمف االجتماعي كيتـ قياس األمف 
  .ألؼ شخص مف سكاف الدكلة 100عدد الجرائـ المرتكبة لكؿ  االجتماعي عادة مف خبلؿ

ىناؾ عبلقة عكسية كاضحة كال جداؿ عمييا ما بيف النمك السكاني كالتنمية المستديمة، :السكـان■
فكمما زاد معدؿ النمك السكاني في دكلة ما أك منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استيبلؾ المكارد 

ضا أف النمك السكاني العالي المصحكب باليجرة مف الريؼ إلى الطبيعية، كمف المعركؼ أي
كالى سكء تكزيع الدخؿ  المدينة يؤدم إلى ضغكطات اقتصادية كاجتماعية كبيرة عمى المكارد

كاالجتماعية في معظـ األحياف عف  كزيادة نسبة الفقر كالبطالة حيث تعجز السياسات االقتصادية
لمنمك السكاني ىي المؤشر  أصبحت النسبة المئكية كقد ةباحتياجات السكاف األساسي الكفاء

     .123الرئيسي الذم يتـ استخدامو لقياس مدل التطكر تجاه تخفيض النمك السكاني 
البعد ): الحديث عف أبعاد التنمية المستدامة يمكننا القكؿ أف ليا العديد مف األبعاد إف         

يتضح أف اإلنساف ىك جكىر التنمية  ؛(بعد البيئيال االقتصادم البعد االجتماعي كالسياسي،
كىدفيا النيائي، كييتـ بالعدالة االجتماعية كمكافحة الفقر كتكزيع المكارد كتقديـ الخدمات 
االجتماعية الرئيسية إلى كؿ المحتاجيف ليا باإلضافة إلى أىمية مشاركة الشعكب في اتخاذ القرار 

كتتميز التنمية المستدامة خاصة حياتيـ بشفافية كدقة تي تؤثر في كالحصكؿ عمى المعمكمات ال
لككنو يجعؿ النمك كسيمة لبللتحاـ االجتماعي كلعممية التطكير في  بيذا البعد، انو البعد اإلنساني؛

كالبد ليذا االختيار أف يككف قبؿ كؿ شيء اختيار إنصاؼ بيف األجياؿ  .االختيار السياسي
يمكف إغفاؿ األىداؼ األساسية لمتنمية المستدامة في تحقيؽ بمقدار ما ىك بيف الدكؿ، كما ال 

كىذا عف طريؽ  كضماف حقكقو المشركعة، التكاصمية في التنمية مف خبلؿ االىتماـ بالمجتمع
انظر ممحؽ الجداكؿ الخاص باألىداؼ األساسية مف تحقيؽ التنمية ) 124.السياسات االجتماعية المبلئمة

 (.01:المستدامة أك المتكاصمة، رقـ
o التنمية المستدامة و حقوق اإلنسـان: المطمب الثالث 
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إف التنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف بؿ ىي حؽ مف حقكؽ الشعكب الغير قابمة لمتصرؼ،        
ينص عمى حؽ لنضمف التمتع بو؛  كلكف ضماف التمتع بيذا الحؽ ليس أمرا سيبل، فبل يكفي أف  ي
مف التمتع بيذا الحؽ كاقعا معاشا، كيستمد الحؽ  بؿ يجب تكفير ظركؼ مناسبة كضمانات تجعؿ

في التنمية أساسو كشرعيتو مف ميثاؽ األمـ المتحدة كبعض المنظمات الدكلية المتخصصة، كمف 
قرارات المؤتمرات الدكلية المختمفة ككذلؾ مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية 

أىمية ىذا الحؽ نكرد أمثمة مختصرة مف ىذه كلمتدليؿ عمى  1966كاالجتماعية كالثقافية لسنة 
 125:القرارات

 : ميثاق األمم المتحدة-
كردت اإلشارة إلى ىذا الحؽ في ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة التي أعمنت فييا شعكب العالـ عف 

  "أف تدفع بالرقي االجتماعي قدمان، كاف ترفع مستكل الحياة في جك مف الحرية" تصميميا عمى
في ترقية الشؤكف االقتصادية " المؤسسات الدكلية"أف تستخدـ األداة الدكلية "ا عمى ككذلؾ عزمي

، فالمادة الخامسة كالخمسكف تنص عمى أف األمـ المتحدة تعمؿ "كاالجتماعية لمشعكب جميعيا
 :عمى

تحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة كتكفير أسباب االستخداـ المتصؿ لكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ  ▪ 
 .    لتقدـ االقتصادم كاالجتماعيالتطكر كا

االجتماعية كالصحية كما يتصؿ بيا، كتعزيز التعاكف  ،تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية▪
 .الدكلي في أمكر الثقافة كالتعميـ

لقد قامت الجمعية العامة بالدكر الرئيسي في ىذا المجاؿ : قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة-
يدؿ عمى تزايد كعي الجماعة الدكلية بأىمية الحؽ في التنمية ككسائؿ تحقيقو، كدكف  كىذا الدكر

اإلشارة إلى كؿ قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بيذا المكضكع نشير إلى أنيا تؤكد بكؿ قكة أف حؽ 
الشعكب في السيادة عمى مكاردىا كثركاتيا الطبيعية يجب أف يكرس في سبيؿ تحقيؽ التنمية 

ية الشاممة ليذه الشعكب تسكدىا القيـ كتستكعب البيئة الكطنية كالعبلقات االجتماعية كالتعميـ الكطن
 .كرفاىية المجتمع 

 :إف الحؽ في التنمية يتضمف عنصريف ميميف عمى األقؿ
 .معرفة إمكانية كؿ مجتمع كتكظيفيا بشكؿ أفضؿ تحقيقا لمصالح العاـ: األول
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     .ؿ لؤلجياؿ القادمةضركرة خمؽ فرص حياة أفض: الثاني
مف خبلؿ عبلقة التنمية المستدامة بحقكؽ اإلنساف، يمكف القكؿ أف التنمية المستدامة تعني       

بالدرجة األكلى تكسيع آفاؽ االختيارات أماـ اإلنساف مف خبلؿ الشراكة كالمشاركة بتفعيؿ قدرة 
 . 126ككظيفة اإلنساف

نساف آخر أك كعمينا أف نقارب بيف إنساف عربي أ      ـر مف نعمة الصحة كا  ك مجتمع عربي حي
مجتمع عربي آخر يتمتع بما ىك متاح مف مصادر ككسائط، فمما ال شؾ فيو أف حرية األكؿ 
سكؼ تككف محدكدة قياسا إلى حرية الثاني كىذه المفارقة إحدل مسببات تعثر التنمية المستدامة 

ة كمقكلبة كمحدكدة لفئات معينة، كاستنادا إلى في الكطف العربي كمثاؿ عمى ذلؾ لككنيا انتقائي
العديد مف الدراسات كالتحميبلت العربية كالدكلية حكؿ تعمؽ التنمية المستدامة بحقكؽ اإلنساف نجد 
أف ىذه األخيرة تمثؿ الشركط المبدئية كال غنى عنيا لمتنمية المستدامة، كنشير في ذلؾ إلى 

اإلنساف كمثيبلتيا مف المكاد في الميثاؽ العربي لحقكؽ  مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ( 23)المادة
 :مايمينص في مجممو عمى ي ذمالىذا األخير اإلنساف 

 .لكؿ مكاطف عربي الحؽ في العمؿ كلو حرية االختيار بشركط عادلة▫
 .لو الحؽ في الحماية مف البطالة ▫
 .لكؿ مكاطف عربي دكف أم تمييز الحؽ في اجر متساكم لمعمؿ▫
 .مكاطف عربي الحؽ في العيش عيشة الئقة بكرامة اإلنسافلكؿ  ▫
 .لكؿ جماعة أك فرد الحؽ في إنشاء منظماتيـ كركابطيـ حماية لمصالحيـ ▫
 .لكؿ فرد الحؽ في التعميـ كالصحة ▫
           127.لكؿ مكاطف عربي حؽ المشاركة في التنمية المستدامة مف خبلؿ المشاركة السياسية ▫

بالصحة كالتعميـ كالعمؿ كالعيش الكريـ كحؽ التنظيـ كحؽ المشاركة في التنمية  العنايةإف      
فالصحة مثبل أك التعميـ في مفاىيميا المعاصرة أصبحت تعني التنمية  ،ىي مترادفات لمتنمية

 طالشاممة المتكاممة أم المستدامة لمختمؼ جكانب شخصية اإلنساف، كىي عممية مستمرة كال ترتب
إال بكفاتو كبالتالي فإف  يمعينة، فالتنمية المستدامة تبدأ بميبلد اإلنساف كال تنتيبفترة زمنية 

   128.حصكؿ المكاطف عمى حقكقو دكف تمييز يعزز مسارات التنمية

                                                
126Mahboub ul hak, reflections on human development (New York: oxford university press, 1995), pp46-47.  

 .ككذلؾ المكاثيؽ القطرية كالعربية لحقكؽ اإلنساف. 1948مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،(  23)المادة   127
 .68.، مرجع سابؽ، صمنصكر ميبلد يكنس  128



إف مفيـك حقكؽ اإلنساف مكمؿ لمتنمية المستدامة فعبلكة عمى ما سبؽ، التنمية الشاممة       
 جاء 1997    ي تقرير  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ فف ؛كالمتكاممة تتمحكر حكؿ المكاطف

التنمية المستدامة تيدؼ إلى تكجيو الجيكد اإلنسانية قاطبة نحك التنكع كالتكامؿ بيدؼ  أف :"فيو
القضاء عمى الفقر كالفاقة كالمجاعة كالمساعدة عمى الحصكؿ عمى حياة كريمة آمنة كحكـ صالح 

كيؤكد ما ذىبنا إليو ما جاءت بو المادة الخامسة كالعشركف مف " كالنساءراشد كمساكاة بيف الرجاؿ 
 129:الميثاؽ العالمي لحقكؽ اإلنساف التي نصت عمى

لكؿ شخص الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ لممحافظة عمى الصحة كالرفاىية لو كألسرتو، -
االجتماعية البلزمة كلو  الخدمات ؾكيتضمف ذلؾ التغذية كالممبس كالمسكف كالعناية الطبية، ككذل

الحؽ في تاميف معيشتو في حاالت البطالة كالمرض كالعجز كالترمؿ كالشيخكخة كغير ذلؾ مف 
 .فقداف كسائؿ العيش نتيجة لظركؼ خارجة عف إرادتو

لؤلمكمة كالطفكلة الحؽ في مساعدة كرعاية خاصتيف، كينعـ كؿ األطفاؿ بالحماية االجتماعية -
 .الخ...اء نفسيا  دكنما استثن

      
يتبيف مف التشريعات القانكنية الصادرة عف ىيئة األمـ المتحدة أف العبلقة بيف حقكؽ 

اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ  1986اإلنساف كالتنمية المستدامة عبلقة قكية جدا كفي عاـ 
" ة بأنيا الذم اعتبر حقا غير قابؿ لمتصرؼ، كعرفت التنمي" الحؽ في التنمية" المتحدة إعبلف 
كاجتماعية كثقافية كسياسية شاممة تستيدؼ التحسيف المستمر لرفاىية السكاف  عممية اقتصادية،

الحقكؽ " كالتكزيع العادؿ لمفكائد الناجمة عف التنمية كبالنتيجة أصبحت حقكؽ اإلنساف ىي
ا ينتيي كالمطالب التي ال يمكف تحقيقيا إال في مجتمع يعيش مخاض عممية تنمكية شاممة، كىكذ

  130".حقكؽ شاممة كتنمية شاممة"التصكر الدكلي إلى خبلصة مؤداىا أف التنمية ىي 
عاـ  يىيئة األمـ المتحدة ف فقد تدعـ الحؽ في التنمية في المكاثيؽ البلحقة، كإعبللذلؾ ف

السكاف كالتنمية "رة في المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالشيء نفسو تـ في مؤتمر القاى 1993
كبرنامج  كمؤتمر القمة العالمي حكؿ التنمية االجتماعية في ككبنياجف،، "المرأة"مر بكيف كمؤت

إلى غاية القمة االقتصادية  1995العمؿ لمقمة العالمية لمتنمية االجتماعية الذم عقد عاـ 
 .2008كاالجتماعية التي انعقدت في الككيت 
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سيخيا ضمف مجاؿ التنمية خبلصة القكؿ إف الحصكؿ عمى حقكؽ اإلنساف كتر 
المستدامة، ال يتـ بالمناداة اإلعبلمية بقدر ما يتـ بالعمؿ النضالي الجاد مف أجؿ امتبلكيا كجعميا 

الذات كاآلخر، كبالتالي التركيز عمى الجكانب اإلنسانية  رؤية مركزية تنطمؽ منيا الرؤية إلى
عف إتاحة الفرص المتكافئة لجميع  اىيؾالمتعددة لمتنمية ىك مطمبا لتعزيز الكرامة اإلنسانية ن

الخ ىذه المسائؿ ....المكاطنيف مف خبلؿ الحكـ الرشيد كالمشاركة كالشفافية كالتعددية كالمساءلة
  .  التي أصبحت مياديف خصبة لمباحثيف لربطيا بقضايا التنمية بشكؿ عاـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
اعي في الجزائر من جتمدراسة للواقع اًل:الفصل الثاني

-0222اًلجتماعية لفترة  خَلل المؤشرات والبرامج
9002 



إف النتائج كاآلثار االقتصادية كاالجتماعية لبرامج اإلصبلحات أصبحت تشكؿ بؤرة جداؿ      
بيف االقتصادييف محميا كدكليا؛ كذلؾ العتبار البعض منيـ أف كاقع االقتصاد الجزائرم قد حقؽ 

الكمية كعكدة النمك نتائج ايجابية خاصة عمى المستكل الكمي، بدليؿ تحسف المؤشرات االقتصادية 
االقتصادم بعد الرككد النسبي في الفترات السابقة،باإلضافة إلى استرجاع التكازنات المالية مما 
 أعطى لبلقتصاد قكة التصدم لمتحكالت كالصدمات الخارجية غير أف ىذه النظرة يشكبيا نكع مف 

ىك إال أداة لتحقيؽ أىداؼ ألف تحقيؽ تكازف داخمي أك خارجي ما المبالغة التفاؤلية المغمطة، 
قاعدية كأساسية تتمثؿ عمكما في تحقيؽ معدالت نمك مرتفعة كمستديمة كتكزيع عادؿ لمدخؿ كىذا 

أف ، *في ىذا المجاؿ الخبراء ك ما لـ يتـ تحقيقو في ظؿ ىذه اإلصبلحات، بؿ كيؤكد المختصيف
لكضعية االجتماعية مف ما تحقؽ في الجزائر ليس في المستكل المطمكب بالنظر إلى تفاقـ ا

خبلؿ تزايد نسبة البطالة، كتراجع المستكل الصحي كالتعميمي نتيجة لمتدابير التقشفية، ناىيؾ عف 
كيؤكد تقرير برنامج األمـ المتحدة لمتنمية لسنة  ،زيادة الفقر كالبؤس كتضاعؼ الفكارؽ االجتماعية

مف الدخؿ كمف خبلؿ   % 50ارب مف أغنى الفئات الجزائرية تستحكذ عمى ما يق% 20أف  1999
ما سبؽ تجدر اإلشارة إلى نتيجة مفادىا أف قكة االقتصاد ال تتكقؼ عمى تحقيؽ نسب عالية في 
المؤشرات االقتصادية فحسب، بؿ القكة تكمف في استقرار ىذه المؤشرات عمى المدل البعيد مع 

لدائـ لعممية التنمية خاصة كأف خضكعيا إلى متغيرات داخمية مستقرة كليست ظرفية لككنيا السند ا
  .الجزائر تقؼ أماـ مجمكعة مف الخيارات إلرساء  مشركع التنمية المستديمة

ىنا نتساءؿ كيؼ يمكف كصؼ الكاقع االجتماعي في ضكء جممة اآلثار الناجمة عف 
مة تطبيؽ اإلصبلحات ككفؽ محددات التنمية المستديمة في ىذا الكاقع، بحيث تبدك ىتو اآلثار كفي

بإعطاء صكرة عف الظرؼ االجتماعي مف خبلؿ تحميؿ بعض المؤشرات االجتماعية كالتي تؤكد 
 .بدكرىا مدل نجاعة ىتو اإلصبلحات كمدل استقرار نتائجيا أك العكس تمامان 

 إف الجزائر مف خبلؿ انتقاؿ منظكمتيا االقتصادية مف مرحمة االقتصاد المكجو إلى        
تبنت في ىذا النمط مف االقتصاد، المحافظة عمى دكرىا كفاعؿ رئيسي  مرحمة اقتصاد السكؽ قد

في الحياة االقتصادية كاالجتماعية؛ فاالقتصاد الجزائرم ينبغي أف يبحث عف تكازنو االقتصادم 
مف جية، كعف كاجب الدكلة االجتماعي مف جية ثانية في دعـ الخدمات العمكمية لمفئات األكثر 

                                                
في إقامة الميثاؽ بالعاصمة، بالتعاكف مع كزارة الصناعة كترقية  2009جانفي 18ك17الخبراء الذيف شارككا في األياـ الدراسية البرلمانية التي انعقدت يكمي*

اكسكار غرافيمك كغيره ممف اثبتكا أف "، كالخبير االيطالي-ةفي سياق األزمة المالية العالمي-دور الدولة وتدخالتيا في االقتصاديات :االستثمار حكؿ
قطاعية، كتفعيؿ الجزائر لدييا الخيارات في كضع إستراتيجية النمك المستداـ لمكاجية األزمات، عف طريؽ تفعيؿ أكثر لبلستثمار في السياسات العمكمية ال

  ....".المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة



كالفقر كالحماية االجتماعية كضماف الصحة لمجميع، كبناء تنمية  تضررا مف حيث التشغيؿ،
كطنية، مستدامة قادرة عمى االستجابة لتطمعات المجتمع كضماف حقكؽ اإلنساف التي لـ تعد 
مجرد الحؽ في الحياة بؿ أيضا الحؽ في العيش الكريـ كالحؽ في تنمية مستدامة لمجميع ضمف 

 مة  االقتصادية مرىكنة بالفعالية االجتماعية  كالنمك االقتصادالتنمية االقتصادية ككؿ فالفعالي
أساس الرفاه االجتماعي، كىذه التنمية كفيمة بالتغمب عمى اآلثار التي يتركيا ىذا االنتقاؿ خاصة 

كيمكف تأكيد ىذا الطرح مف خبلؿ عرض رئيس الحككمة األسبؽ حكؿ دكر  131.في ظؿ العكلمة
إف دكر الحككمة مف خبلؿ البرامج :" ة اقتصاد السكؽ، بقكلوالدكلة الجزائرية في ظؿ مرحم

إلى غاية يكمنا ىذا يبيف  1999الحككمية التي بادر بيا رئيس الجميكرية خبلؿ فترة انتخابو مف 
الدكلة في تحسيف الظركؼ العامة لمسكاف في ظؿ اقتصاد السكؽ االجتماعي الذم  ةمسؤكلي

شركع في تنفيذىا مف أجؿ دعـ معيشة األسر الجزائرية سكؼ نعكؼ فيو عمى اتخاذ مبادرات كال
   *".كضماف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لممكاطنيف، بصكرة دائمة كمستمرة

لكف ىؿ ما قامت بو الدكلة الجزائرية مف جيكد في الميداف االقتصادم ك عمى مستكل     
اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ كيمكف  القطاعات، أدل إلى تحسف المؤشرات االجتماعية  لممكاطنيف؟

 :خبلؿ ىذا الفصؿ بالتركيز عمى مف
 .التنمية البشرية-1
 .   األىداؼ اإلنمائية لؤللفية -2
 .2009-1999البرامج القطاعية لفترة  -3
 
 
 

  .مؤشرات التنمية االجتماعية في الجزائر :المبحث األول
o التنمية البشرية: المطمب األول. 

 humanكترجمة لممصطمح االنجميزم " التنمية البشرية"كع استخداـ كممة شي مف رغـبال      

development ،الذم جاء بو برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في مطمع تسعينيات القرف الماضي 
 *"التنمية اإلنسانية"ستخدـ مصطمح إال أننا نجد مف ي ،ألنو أحدث نقمة نكعية في الفكر التنمكم

                                                
 .243.ص(:2005)، 12، مجمة عمـك التسيير كالتجارة،العدد"تصادي والخوصصةالتحرر االق"،  مسعكد كسرل131

  .2007جكاف 23عرض كتقديـ برنامج الحككمة أماـ نكاب المجمس الشعبي الكطني،  *



بحيث يمكف إجراء تفرقة بيف المصطمحيف فاألكؿ يشير إلى الكائف كنكعو في  ،ألنيا اصدؽ تعبيرا
    132.حيف المصطمح  الثاني  يعطي تعبيرا أسمى، فمفظ اإلنسانية يشير إلى رقي الكجكد البشرم

االجتماعية اإلستراتيجية  تالكاقع أف مؤشرات التنمية البشرية ىي محصمة كنتائج السياسا     
مات كالحاجات األساسية، كفي ضكء ذلؾ ما تـ انجازه في الجزائر مف خبلؿ ممثمة في الخد

،ىؿ أدل إلى الرفع مف مستكل العيش  الكريـ لمفرد 2009-1999السياسات االجتماعية لفترة 
التعميـ الصحة، الرفاىية ك ) الجزائرم،  كفي مستكل التنمية البشرية في مختمؼ قطاعاتيا

التنمية االجتماعية المستدامة مف خبلؿ مؤشرات مستقرة كدائمة، ؟ كبالتالي تحقيؽ ...السكف
خاصة كأف الجزائر قد تبنت إصبلحات اقتصادية كاسعة كخركجيا مف مرحمة االقتصاد المكجو 

 .      إلى مرحمة اقتصاد السكؽ
ب، بؿ إف مفيـك التنمية البشرية ال ينظر إلى المكرد البشرم في ككنو كسيمة لمتنمية فحس          

فالتنمية مف ىذا المنظكر ىي غاية اإلنساف ككسيمة  ؛أكثر مف ذلؾ فيك ىدؼ مف أىداؼ التنمية
تحقيقيا ترتكز  عمى اإلنساف في نفس الكقت، ليتحكؿ اإلنساف مف خبلؿ ىذا المفيـك مف كسيمة 

ألف  ،يؽالنمك االقتصادم فإنيا صعبة التحق  إلى غاية، غير انو إذا لـ يكاكب التنمية البشرية
التنمية البشرية المستدامة مرتبطة بمفيـك التنمية الدائمة التي تعتبر النمك االقتصادم شرطا 
 ،أساسيا، كانعكاسا لذلؾ تحدد مفيـك التنمية البشرية في اعتبار اإلنساف مكرد مف مكارد االقتصاد

 كالمجتمع ينبغي االىتماـ بإعداده كتجييزه 
 

يا ليؤدم دكره بشكؿ أفضؿ في تنمية أفضؿ، كبدأ االىتماـ بتحديد صحيا كعمميا كثقافيا كاجتماع
مؤشرات اجتماعية لرسـ السياسات االجتماعية كالخطط اإلنمائية كتقييميا كمف ىنا بدا االىتماـ 

كطبقا ليذا المفيـك أصبح اإلنساف ىك ىدؼ التنمية ككسيمتيا في ذات  ،بالبعد االجتماعي لمتنمية
المفيـك  الجديد لمتنمية ال يتضمف فقط فكرة تحسيف األكضاع االقتصادية، الكقت كما أسمفنا، ف

نما يتضمف أيضا فكرة تحقيؽ المزيد مف الكرامة اإلنسانية كاألمف كمزيد مف العدؿ االجتماعي  كا 
المعرفة، مستكيات المعيشة، نكعية  كبيذا ركزت التنمية عمى عناصر أساسية مثؿ طكؿ العمر

ى عممية تكسيع الخيارات المتاحة أماـ الناس، كتحكلت نظرة التنمية إلى ىدؼ الحياة المرتكزة عم
شباعيا، كما يضيفكف أف العبرة  يسعى لتنمية ذات اإلنساف مف خبلؿ التعرؼ عمى احتياجاتو كا 
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األساسية، إذ البد أف تيتـ التنمية البشرية بكسائؿ ذلؾ  الحاجات ليست بمجرد تكفير ما يشبع
ذلؾ مف ديناميكية كمشاركة شعبية، كليذا فالتنمية البشرية قضية مطركحة عمى التكفير بما في 

  133.كؿ المجتمعات غنييا كفقيرىا
ففي الكقت الذم تركز فيو التنمية البشرية عمى االىتماـ باإلنساف كتكفير حاجياتو األساسية      

عمى قيد الحياة  الفرد ءكغيرىا نجد أف   مفيـك األمف البشرم يركز عمى الظركؼ التي تيدد بقا
 هي خالل تشًاهج األهن الوتحذج اإلًوائي 1994عاـ فتـ تعريؼ ىذا المصطمح  كضماف كرامة البشر، 

كلحؿ ىذه المعضمة قدمت أداتيف كىما الحماية كالتمكيف، كأداة " باألمف مف العكز كالخكؼ" 
ف خبلؿ ما سبؽ سكؼ كم 134،"إرشادية أخرل كىي حماية كتدعيـ حقكؽ اإلنساف ضمف التنمية

نخصص في ىذا المطمب دراسة التنمية البشرية في الجزائر مف خبلؿ بعض المؤشرات الدالة 
 :عمى مدل تطكر المجتمع  ككاقع المجيكدات في ىذا المجاؿ، كىذا كاآلتي

 الكاقع أف التنمية البشرية في الجزائر قد أخذت تتطكر نسبيا، كتتمثؿ إشكالية التنمية البشرية-   
في أم بمد في مدل االحتفاظ بقدرة تغطية الحاجات االجتماعية الحالية كالمستقبمية، كىذا يعد 

 تحديا أماـ قمة المكارد ك أسمكب تكزيعيا ك نجاعتيا، ناىيؾ عف 
 

لفقر الذم يزيد مف اإلقصاء كغيرىا مف العراقيؿ التي تقؼ أماـ تحسف مؤشرات التنمية البشرية ا
زائر، لذلؾ نجد أف المؤشر العاـ لمتنمية البشرية في الجزائر قد عرؼ ارتفاعا في أم بمد كمنيا الج
مما يدؿ عمى تنمية متكسطة  0 ,649حيث سجؿ في ىذه السنة قيمة 1990مستمرا منذ سنة 

بمعدؿ المتكسط  722, 0لتسجؿ  2003كاستمرت ىذه القيمة في االرتفاع التدريجي إلى غاية سنة
 2005ك 2003ثـ تحسف ىذا المؤشر بيف المتحدة اإلنمائي،   مـحسب تصنيفات برنامج األ

 .نقطة سنكيا 1,4بنسبة
الى 1995كالجدكؿ التالي يبيف تطكر مؤشر التنمية البشرية كالمؤشرات القياسية مف  

2008. 
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 .16.،ص(2005كاإلنسانية،

 2008 2007 2005 2004 2000 1999 1995 السن ة

 0.778 0.776 0.761 0.750 0.705 0.695-  مؤشرات التنمية البشرية

 0.874 0.845 0.827 0.830 0.792 0.783 0.704 مؤشر معدل الحياة عند الوًلدة



 

حكؿ التنمية البشرية بالتعاكف مع برنامج األمـ  رادم كاالجتماعي، تقريالمجمس الكطني االقتص:المصدر-
حكؿ النتائج العامة لتطكر التنمية البشرية في  2008باإلضافة إلى تقرير .2.ص، 2006المتحدة اإلنمائي، 

 .4.ص الجزائر،
 2008نة س 08778إلى  1998سنة  08689انتقؿ المؤشر الكطني لمتنمية البشرية الكطني مف        

خبلؿ ىذه الفترة نتيجة تحسف عناصره الثبلثة، كانتقؿ مؤشر األمؿ في  %13أم بارتفاع قدره 
كانتقؿ  ،%9، أم بارتفاع قدره 2008سنة  08874إلى  1998سنة  08778الحياة عند الكالدة مف 
 5دؿ سنة أم بزيادة أربع سنكات خبلؿ ىذه الفترة أم بمع 76سنة إلى  72األمؿ في الحياة مف 

مؤشر التنمية البشرية البياني الخاص ب المخططأشير سنكيا تقريبا، كلفيـ أكثر المعطيات ندرج 
 :حسب المجمس االقتصادم كاالجتماعي.في الجزائر

 
 
 
 
 

مؤشر الناتج المحلي الخام 
 0.742 0.735 0.726 0.708 0.666 0.661 0.640 المكافئ للقدرة الشرائية

 08740-  0.720 0.711 0.659 0.699-  مؤشر مستوى التعليم



 
        
 .2008-1998مخطط بياني يمثؿ تطكر مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر *      

 حالخاص بمؤشر التنمية البشرية يسم المخططف إجراء مقارنة بيف مكاضع نقاط انعطاؼ إ    
بتحديد عكامؿ تطكر السياسات العمكمية، كمدل نجاعتيا في احتكاء العجز المسجؿ في الكاقع 
كقدرتيا عمى تحسيف مؤشرات التنمية البشرية كىذا ما يحقؽ أىداؼ التنمية المستدامة، سكاء عمى 

تعميـ أك الصحة أك غيرىا مف المؤشرات االجتماعية كالمبلحظ في الجزائر مف خبلؿ مستكل ال
ككنو حقا مف  كالبيانات المتكفرة لدينا أف ىناؾ تغير ممحكظ في مؤشر مستكل التعميـ خططالم

لكف ذلؾ ال يفسر نجاعة سياسات التعميـ كمستكل التربية،  2001ابتداءا مف سنة  حقكؽ اإلنساف،
؛ ألف التعميـ يقاس في بمد مثؿ الجزائر كسائر بمداف العالـ الثالث ال يمكف قياسولمؤشر ألف ىذا ا

في نظرنا بمستكل النتائج المحققة مف خبلؿ مخرجات المناىج كليس بما تحقؽ مف مستكيات 
الذم ازداد  الكمي، يمكف القكؿ أف ىناؾ تحسف في مؤشر مستكل التعميـ ،كعمى العمـك التمدرس،
 2007مكاصبل ارتفاعو عمى نفس المنكاؿ بيف سنتي  2007ك 2006بيف سنتي  %2رب بما يقا

مسجبل  2008سنة  08740إلى  1998سنة  08643؛ حيث انتقؿ مؤشر مستكل التعميـ مف 2008ك
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كتدؿ ىذه األرقاـ عمى التقدـ الكبير، لتمكيف  ℅2كمعدؿ نمك سنكم قدره  ℅17ارتفاعا قدره 
سنة  ℅59سنة مف  24-6جزائر كعميو ارتفع معدؿ تمدرس فئة األعمار السكاف مف التعميـ في ال

نقطة تتجمى في تطكر عدد المتمدرسيف الذم  13محققا زيادة بػ  2008سنة  ℅72إلى  1998
كيعتبر قطاع التعميـ العالي   2008 سنة 9.300.000 إلى 1998سنة  متمدرس 8.200.000انتقؿ مف 

 .2008 سنة 1160000إلى  1998سنة  430.000طمبة مف األكثر تقدما، حيث ارتفع عدد ال
 135:إف المتمعف لكاقع التعميـ في الجزائر حسب الفترة المدركسة يمكنو مبلحظة مايمي     
كقد  2005-1999إف أكثر ثمثي األطفاؿ لـ يصمكا إلى المرحمة الثانكية، خاصة بالنسبة لسنكات-

  .يا في نياية المرحمة اإلجباريةيككف ذلؾ بسبب النتائج المدرسية المحصؿ عمي
في عدد  %2.1تراجعا قدر ب 2005-2004كبيف 2000ك 1999عرؼ التعميـ االبتدائي بيف-

االنخفاض   كقد ازداد ىذا  ،التبلميذ يرجع أساسا إلى انخفاض عدد الداخميف الجدد لمسنة األكلى
  كيعرؼ التعميـ المتكسطسنكات بدؿ ست سنكات،  5مع تطبيؽ اإلصبلح الذم جعؿ مدة التمدرس 

عمى التكالي، كقد تمت  %4ك %3.5كالتعميـ الثانكم تزايدا سنكيا متكسطا لعدد التبلميذ بنسبة 
انخفض معدؿ مدة  2005في سنة: إعادة ىيكمة عدد التبلميذ مراعاة لما سبؽ ذكره كذلؾ كالتالي

 :يتميز بما يميالمتكسط غير أف القطاع ال يزاؿ دراسة التمميذ بسنة في التعميػـ 
استمرار التفاكت الجيكم، حيث تمثؿ المناطؽ الشمالية أعمى النسب في التعميـ قبؿ منطقة -

 .الجنكب كاليضاب العميا سكاء مف ناحية التأطير أك المستكل العممي
اإلعادة عمى  نسب: رداءة كنكعية مردكد المنظكمة التربكية التي تعكسيا كثرة الضياع المدرسي-

األطكار، إضافة إلى الضعؼ الكبير لنسب النجاح في امتحاني شيادة البكالكريا،  مستكل كؿ
كشيادة التعميـ المتكسط كىذه الكضعية ناجمة أساسا عف تراجع نسبة التأطير في المتكسط 

زيادة في عدد المدرسيف كاالفتقار إلى  وكالثانكم بسبب ارتفاع عدد التبلميذ الذم لـ تصاحب
، كارتفاع عدد التبلميذ في القسـ الكاحد باإلضافة إلى ضعؼ البرامج كالمناىج المدرسيف األكفاء

التعميمية التي أثبتت عدـ فعاليتيا مف خبلؿ المشاكؿ التي يعاني منيا القطاع كصعكبة 
 .   االستيعاب كغيرىا

ف بمغ إلى أ أما فيما يخص مؤشر األمؿ في الحياة عند الكالدة، فقد استمر في االرتفاع        
سنة،  76، أم بأمؿ إجمالي لمحياة عند الكالدة قدره 2007سنة  08845مقابؿ  2008سنة  08847
 . 2008عاـ 
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ما يمكف قكلو أف القيـ المسجمة خبلؿ ىذه السنكات تعد أكثر  القيـ المرتفعة التي سجمتيا 
ع في امتداد كأدل ذلؾ إلى ارتفا، (MENA)بمداف منطقة الشرؽ األكسط كبمداف شماؿ إفريقيا 

سنكات كنصؼ بالنسبة لمرجاؿ  4، أم (1998سنة  72)سنكات بالنسبة لمجنسيف  04يفكؽ   العمػر
سنة عاـ  76سنكات بالنسبة لمنساء، كعميو، تصنؼ الجزائر التي بمغ األمؿ في الحياة لدييا  3ك

لمؤشر أساسا كيعكد تحسف ىذا ا في عداد البمداف التي تعرؼ مستكل تنمية بشرية مرتفعا  2008
 :إلى
نقاط في النسبة المئكية لكؿ  6سنكيا حكالي ( سنكات 4الى0)تراجع نسبة كفاة األطفاؿ كالصبية-

 .ألؼ زيادة عمى قيد الحياة
ألؼ زيادة عمى قيد  ةنقطة في النسبة المئكية في السنة لمائ 32انخفاض كفاة األميات ب-

 .1999سنةالحياة، كذلؾ منذ 

-1995نقطة لكؿ ألؼ نسمة بيف 3.6مالي لمكفيات بصفة عامة بمعدؿانخفاض المعدؿ اإلج-

 136.كيعكس ىذا االنخفاض بنية أعمار السكاف في الجزائر 2005
 :كما يمكف إبراز بعض العكامؿ المفسرة لحالة صحة السكاف كالنقائص التي ال تزاؿ قائمة

لمثاؿ متابعة البرنامج التقدـ المحرز في مجاؿ حماية صحة األـ كالطفؿ ك نذكر عمى سبيؿ ا-
 مف %92.3 ، حيث نجد أف %90 بتغطية تفكؽ 2009-2006المكسع لتمقيح األطفاؿ

 .األطفاؿ ممقحيف ضد الحصبة كأنكاع أخرل
التقدـ المحرز في مجاؿ محاربة األمراض المتنقمة، كذلؾ مف خبلؿ برامج النشاطات الصحية  -

 .تنظيمياالتي كضعتيا الدكلة عمى الرغـ مف نقصيا كعدـ 
االنخفاض المسجؿ لؤلمراض المتنقمة عف طريؽ المياه، كاألمراض الثبلثة التي ليا األكلكية في -

أم  2005حالة مسجمة سنة  21355ب:السؿ: أىداؼ األلفية لمتنمية ىي تحت الرقابة، كتتمثؿ في
لمكتسبة ، أما فيما يخص  فيركس نقص المناعة ااالمبلري ،نسمة 100.000حالة لكؿ 65بتقدير 

 .حامؿ لممرض حسب ما أكد المخبر الكطني المرجعي 2608حالة ك 700فقد سجمت الجزائر 
كما تجدر اإلشارة إلى كجكد نقائص حكؿ أنظمة الكقاية مف أمراض الزيادة في الكزف      

كالبدانة، التدخيف كظيكر حاالت ممفتة لبلنتباه بنسبة عالية مقارنة بباقي الكطف ألمراض 
مما يستدعي تفعيؿ أنظمة البحث لتقصي األسباب التي تقؼ كراء ( ككالية باتنة مثبل)  السرطاف

ذلؾ كمحاربتيا، أما فيما يخص العنصر الثالث مف مككنات التنمية البشرية فيك مؤشر الناتج 
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تطكر مؤشر الناتج الداخمي  الذم يمثؿ 2008-1998 الداخمي الخاـ بتكافؤ القدرة الشرائية لفترة
  137:بتكافؤ القدرة الشرائية الخاـ

 5034إلى  1998دكالرا أمريكيا سنة  1555انتقؿ الناتج الداخمي الخاـ لمفرد الكاحد مف 
في المعدؿ السنكم، فيما عرؼ مؤشر الناتج الداخمي  ℅12مسجبل تقدما يفكؽ  2008دكالرا سنة 

، كفي سياؽ 2008ك 1998ة بيف خبلؿ الفترة الممتد ℅14الخاـ بتكافؤ القدرة الشرائية ارتفاعا قدره 
تضخـ معتدؿ،  عرؼ المعدؿ السنكم الستيبلؾ األسر ارتفاعا  فاؽ النمك الديمغرافي، تبيف ىذه 
المعطيات آثار نشاط قكم يترجـ الخيارات اإلستراتيجية لمدكلة مف خبلؿ تطبيؽ برامج ىامة 

حسنت الكضعية االقتصادية لؤلسر كفي الكاقع تلمتنمية االقتصادية كاالجتماعية خبلؿ ىذه الفترة، 
التحكيبلت االجتماعية اليامة كالنفقات االجتماعية التي سايرتيا بشكؿ ممحكظ بفضؿ عكدة النمك 
  %18لمدكلة التي سجمت معدؿ نمك قدره 

العاـ نحك تحسف الظركؼ  كيكشؼ ىذا التكجوى  ،تحسف المداخيؿ وخبلؿ ىذه الفترة نجـ عن
  ارتفاع عدد الزيجات الذم انتقؿ مف مف العكامؿ، مف بينيا داالجتماعية بشكؿ كاضح عد

 حيف أنوفي   ،%9855 معدؿ زكاج يقدر بػأم ب، 2008 سنة 332000 إلى 1998 سنة 158000
في أعمى ذركة ديمغرافية التي حدثت في السبعينيات لـ ييتجاكز ىذا المعدؿ، كىذا ما يعبر عمى 

خاصة عند الشباب في سف الزكاج إضافة إلى ىذا، ارتفع  تعزيز الثقة بصفة عامة في المستقبؿ،
 .خبلؿ ىذه الفترة %8 معدؿ استيبلؾ األسر بمعدؿ كتيرة سنكية يقارب

إلى أكثر مف  1998سنة  %583خبلؿ نفس الفترة مف  أما بالنسبة لمعدؿ اٌدخار األسر فقد انتقؿ  
دريجيا مف نمط االستيبلؾ في ، خاصة كأف نمط االستيبلؾ في ببلدنا يقترب ت2008 سنة 35%

   138.البمداف المتقدمة
أما مؤشر الفقر في الجزائر كبحسب آخر اإلحصائيات فإنو في تناقص، بالرغـ مف أف      

اقتصادية -تحديد كقياس الفقر في المجتمع الجزائرم أمر صعب جدا لعدـ كجكد دراسات سكسيك
ر السمبية في المجتمع كتتغير في مستكياتيا عف الظاىرة التي تتسبب في بركز العديد مف الظكاى
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ف مف بيف األسباب أ كيمكف أف نذكر. بصكرة فائقة مف منطقة إلى أخرل كمف مدينة إلى أخرل
 139:االجتماعية لظاىرة الفقر ناىيؾ عف األسباب السياسية كاالقتصادية مايمي

سبة ألفراد المجتمع تعتبر عدـ تقديـ الخدمات مثؿ الرعاية الصحية كالتعميـ كفرص العمؿ بالن ▪
 .مف أىـ األسباب المؤدية إلى الفقر

ظيكر النظاـ الطبقي كالتمايز بيف الطبقات كالذم يؤدم إلى عدـ كجكد مشاركة فعالة بيف أفراد  ▪
 .المجتمع

 :مف عدة مشكبلت نذكر منيا جزائريعاني الفقراء في ال
كسكء التغذية، كأمراض الفقر كاألنيميا،  مف الجكع الجزائرتعاني الطبقات الفقيرة في  :الصحة-

كأكثر الفئات معاناة مف الجكع ىـ األطفاؿ كالنساء ككبار السف، كما أف كفيات األطفاؿ ترتبط 
كعدـ تكفر التطعيـ، كالمياه  بدخؿ الكالديف كتعميميـ، كانتشار سكء التغذية كالمرض ارتباطا كبيران 

ستكل الخدمات الصحية التي تقدـ لممرأة أثناء كمرافؽ الصرؼ الصحي كانخفاض م النظيفة،
 140.الخ...الحمؿ

عادة ما يسكف الفقراء في مناطؽ رديئة مثؿ األزقة كغيرىا مف المناطؽ التي ال تتكافر : اإلسكان-
كعادة ما يسكف الفقير في سكنات غير صحية كيصرؼ  بيا ابسط احتياجات اإلنساف المعيشية،

لسكف الغير صحي كيترتب عمى ىذا المسكف مشاكؿ أخرل الجزء األكبر مف مصركفو عمى ا
 .خاصة باالستيبلؾ

يعاني الفقير مف سكء الخدمات التعميمية فالمدارس الحككمية المتكفرة في األحياء :التعميم-
الشعبية عادة ما تككف ضعيفة مف الناحية األكاديمية، كال تراعي المبادئ التربكية، مما يجعؿ 

كما أف انخفاض مستكل دخؿ األسرة  منخفضا مقارنة بالمدارس األخرل،مستكل التعميـ فييا 
كالظركؼ المعيشية القاسية تدفع اآلباء إلى ضبط نفقاتيـ كسحب أبنائيـ مف المدارس في سف 
مبكرة كدفعيـ إلى سكؽ العمؿ، لذا نجد أف نسبة التسرب المدرسي ترتفع بيف أبناء ىذه الشريحة 

 .مف المجتمع
تراجعت بشكؿ ممحكظ خبلؿ السنكات  دنسبة الفقر في الجزائر قإلحصاءات إلى أف تشير ا      

األخيرة حسب دراسة لمركز الدراسات كالتحميؿ السكاني كالتنمية كيعزم الخبراء ىذا التراجع 
 مستكيات الفقر إلى سعر النفط المرتفع الذم سمح بمزيد مف المشاريع الحككميةلالكاضح 
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خصكبة منخفضة كاستفادة أفضؿ مف الماء الشركب  كنسب الكـ، ليةكمستكيات تعميمية عا
أسرة جزائرية  5.000مف 2007ك 2004جمع البيانات ما بيف ب ،كقاـ ىذا المركزكالصرؼ الصحي

  141.كالية عبر الببلد بطمب مف كزارة التشغيؿ كالتضامف الكطني الجزائرية 43مف 
رؼ الصحي كالكيرباء كانتقاؿ السكاف مف مف الماء النقي كالص شرائح كبرل تاستفاد كما

المناطؽ القركية إلى المناطؽ الحضرية بحسب دراسة قامت بيا مؤسسة التخطيط العربي 
كالتي أخذت  1966كالتي تعقبت مستكيات الفقر في الجزائر منذ  2001المتمركزة في الككيت سنة 

  142.في االعتبار التكجيات عمى المدل البعيد
فإف مستكل  ،2008 لسنة اء في تقرير المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعيأما ما ج       

الفقر البشرم في تراجع مستمر كمف بيف اآلليات التي اعتمدتيا الجزائر في مكافحة ظاىرة الفقر 
في المجتمع خبلؿ مرحمة اإلصبلحات نجد  أنيا  انتيجت سياسات متعددة الجكانب كالمستكيات 

الفقر كقد كانت تمؾ السياسات كاالستراتيجيات تيدؼ في مجمكعيا إلى التأثير في مكاجية ظاىرة 
تشتمؿ سياسات ك استراتيجيات ك عمى مختمؼ المتغيرات التي تحدد درجة تفشي أك عمؽ الفقر، 

كما في حالة السياسات التي تقدـ دعما ) اإلقبلؿ مف الفقر كؿ مف مجمكعة السياسات السعرية 
( كما في حالة التحكيبلت العينية كالنقدية) كمجمكعػة سياسات الدخػػكؿ (  ائيةمباشرا لمسمع الغذ

كما في حالة تحديد األجكر الدنيا كتكفير مجاالت ) كمجمكعة سياسات األجكر كسكؽ العمؿ 
كما في حالة تحديد أسعار الصرؼ كأسعار الفائدة )كمجمكعة سياسات اإلنتاج ( التدريب كالتأىيؿ

  143:ىذه السياسات بالخصكص في، كقد تمثمت (تمانية كاإلصبلح الزراعياالئكالسياسات 

 كمف ميزانية الدكلة كرس لمتحكيبلت االجتماعية (PIB)قسـ كبير مف الناتج الداخمي الخاـ-

لذلؾ فإف دكر الدكلة في مكافحة الفقر  في المخططات التنمكية المختمفة، بيدؼ مكافحة الفقر
  :مايمي، ك ىك يمثؿ  دكر في ذلؾالبشرم كاف لو 

 .مف ميزانية الدكلة %13.2ك ( PIB) مف 3.7% :1960 -

  .مف ميزانية الدكلة %17.2ك ( PIB) مف %5.5:   1970خبلؿ عشرية -

 .مف ميزانية الدكلة %15.3ك ( PIB) مف %5.3: 1980خبلؿ عشرية -

 .مف ميزانية الدكلة %19.4ك ( PIB) مف %7.1: 1990خبلؿ عشرية -

                                                

 .نفس المرجع السابؽ ،"9007تقرير عن النتائج العامة لمتنمية البشرية في الجزائر،  صممخ"المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي،  141 
  < //:www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleAhttp >. 2009مام22:تـ تصفح المكقع يـك"الفقر بالجزائر"نطاؽ نماء، 142 

   .2009جكاف15:تـ تصفح المكقع يـك ، "حالة الجزائر: اإلصالح االقتصادي عمى مستوى الفقر تتداعيات سياسا"منصكرم الزيف، 143

 >ji.com/fiqh/fileseconomics/2105.doc://www.kantaki<http 



 .مف ميزانية الدكلة %22.0ك ( PIB) مف %7.5: 2002-2000سنكات 
مميار دينار  740، أم أكثر مف ( PIB) مف  %12التحكيبلت االجتماعية تمثؿ  2004خبلؿ سنة 

 144.جزائرم
عمى الرغـ مف المبالغ اليامة المخصص لمتحكيبلت االجتماعية إال أنو يجب مبلحظة أف       

فاعمية الناتجة أساسا عف طرؽ كأساليب التسيير لمخدمات ىذه النفقات يغمب عمييا عدـ ال
العمكمية، كالتي كانت محؿ عدة تقارير عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي ككذا الييئات 

نتيجة أف كسائؿ مكافحة الفقر التي سنعرضيا لـ تحارب الظاىرة يقدر ما ساعدت عمى  الدكلية
  .كغيره   ....ات السابقة، كمعكقات أخرل كالفسادكشؼ أسباب الفقر في الجزائر نتيجة التراكم

 :مايمي فتمثمت في أما كسائؿ مكافحة الفقر
كذلؾ مف أجؿ تعكيض تخمي الدكلة عف دعـ  1991كتـ تأسيسيا عاـ  :االجتماعيةالشبكة  -

أسعار المكاد ذات االستيبلؾ الكاسع كتتشكؿ مف المنحة الجزافية لمتضامف كالتعكيض عف 
 .ات المنفعة العامةالنشاطات ذ

نشاء إالمساعدة عمى : كقد تـ تطبيؽ نكعيف مف النشاطات: برامج المساعدة عمى التشغيل-
النشاطات كلتعكيض عف النشاطات ذات المنفعة العامة كما تـ كضع سمسمة مف األجيزة تيدؼ 

نية لدعـ تشغيؿ الككالة الكطنية لمتشغيؿ الككالة الكط: العمؿ مف بينيا   دماج العاطميف عفإإلى 
ككالة التنمية االجتماعية، الصندكؽ الكطني  الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر الشباب،

: إلى صيغ أخرل لمتشغيؿ مثؿ  باإلضافة...لمتأميف عمى البطالة، ككالة كطنية لتطكير االستثمار
 (ESIL بادرة محميةالكظائؼ المأجكرة بم)كمناصب الشغؿ المؤقتة  ) CPE)عقكد ما قبؿ التشغيؿ 

الذم بإمكانو أف يكسع دائرة الفقر ىك عدـ التكازف ما بيف الجزائر ك التحدم الكبير الذم يكاجو ، ك (
 نمك

السكاف النشطيف كمعدؿ النمك االقتصادم المحقؽ، حيث أف الخبراء يحددكف معدؿ لمنمك بما 
ك عمبل في ىذا نا سابقا، ، كما رأيالضغكط االجتماعية كخاصة البطالة لمكاجية %6يزيد عف 

 145:االتجاه أقرت الجزائر السياسات التالية
 525 :قدرت ب الذم حددت لو مبالغ  ضخمة (PSRE 2001)االقتصادم  نعاشاإل برنامج -1

  دجمميار  4200ر بمبمغ ػكآخ 2004-2001كيمتد عمى الفترة  2001مميار دينار عاـ 
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 :لتحقيؽ ثبلث أىداؼ أساسيةكىذا  2009-2005لمفترة ( مميار دكالر 55)ك
 .محاربة الفقر-
 %62منصب شغؿ منيا 728500منذ بداية العمؿ بيذا المخطط تـ خمؽ ) مناصب شغؿ  خمؽ-

 .(دائمة

عادة إحياء بعض المناطؽ-  .التكازف الجيكم كا 

 (. PNDRA 2000)طط لمدعـ الفبلحي مخ-2

لنكع مف النشاط كسميت بكزارة حيث أنشأت الدكلة كزارة ليذا ا :نشاطات التضامن الوطني-
آالؼ مطعـ  7000التخفيؼ مف حدة الفقر، كقامت بعدة نشاطات منيا إنشاء  التضامف مف أجؿ

 3لؤلطفاؿ الفقراء، كتكفير األدكات الدراسية لمميكني تمميذ مجانا، كتقديـ المنح الدراسية لحكالي 
لعبلج كالمأكل؛ حيث تـ تكزيع مبلييف تمميذ، كمساعدات مكجية لمفئات المحركمة مف خبلؿ ا

نجحت ىذه الحمكؿ في خفض أعداد كقد  بطاقة لمحصكؿ عمى األدكية مجانا 32195حكالي 
مميكف شخص، كرغـ ىذا النجاح فإف الحككمة  2.5مميكنا إلى حكالي  12الفقراء بالجزائر مف 

 :اكىم فكرت في ضركرة االتجاه إلى مصادر أخرل غير تقميدية تضمف تحقيؽ ىدفيف
 .استمرار ىذه البرامج كعدـ تأثرىا بأم أزمات مالية قد تطكؿ الدكلة مستقببل: أكال
 146.تكفير قدر مف األمكاؿ المنفقة عمى ىذه البرامج لصالح مشركعات قكمية تتبناىا الدكلة: ثانيا
كقاؼ اتجو التفكير أكال إلى ضركرة استثمار أمكاؿ األكقاؼ، فبدأت كزارة الشئكف الدينية كاأل     

كنجحت الكزارة في تحقيؽ نتائج  الكثيرة،أصعب ميمة كىي حصر كاسترجاع األمبلؾ الكقفية 
تنكعت بيف  4594 بمغتإيجابية في ىذا الصدد؛ حيث حصرت أمبلكا بغير إيجار أك بإيجار 

ألؼ مسجد كقؼ، كألفيف  15إلخ، ك... كغير فبلحية فبلحيةمساكف كمحبلت تجارية كأراض 
 ا، كممف الكتاتيب، ىذا باإلضافة إلى عدد ىائؿ مف الزكايا 344رآنية، كألفيف كمدرسة ق 574ك

تاريخية،  يكجد عدد ىائؿ مف األمبلؾ الكقفية لـ يتـ استرجاعيا بعد لعدة أسباب قانكنية أك
مصدرنا  ئلعداد لمشركعات استثمارية تيدؼ إلى استثمار ىذه األكقاؼ لتككف لكتسعى الكزارة 
كمف ىذه المشركعات ما يعرؼ بمشركع حي الكـر بالجزائر العاصمة كيشمؿ بناء لجمب األمكاؿ 

محبل تجاريا كساحة عامة  170غرفة ك 64مسكنا كمستشفى متعدد التخصصات، كفندقا  150
كمكاقؼ لمسيارات كمشركع المركز التجارم بكىراف، كمشركع معيد الشيخ عبد الحميد ابف باديس 

كتزامف مع ىذه الخطكة تأسيس ما يعرؼ ، امة مركز تجارم كثقافيبقسطنطينة، كىك مشركع إلق
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كف الدينية كاألكقاؼ كييدؼ إلى تنظيـ الركف الثالث في ؤ بصندكؽ الزكاة الذم أسسو كزير الش
: ، كقامت فمسفة إنشائو عمى تقسيـ األمكاؿ التي يجمعيا إلى جزأيفكتكزيعان  جمعان " الزكاة"اإلسبلـ 

مميكف دينار  487الصندكؽ في ىذا اإلطار في تكجيو قيرة كنجح األكؿ يخصص لؤلسر الف
ألؼ عائمة محتاجة، كالثاني يكجو لبلستثمار حيث تـ  220لدعـ ( دينار جزائرم 71.9=الدكالر )

، لكف ما يقاؿ عمى شاب كقرض حسف 300 ألؼ دينار مف حصيمة ىذا البند إلى حكالي 60تقديـ 
ىك اآلخر بكثرة التعقيدات اإلدارية، ككاف األجدر اعتباره ىذا المسعى انو عبر كاؼ،  كيتسـ 

زكاة لمفقراء مف الشباب كليس قركض؛ بمعنى تحقيؽ اليدؼ األسمى لمسياسة االجتماعية كىي 
 .الحماية االجتماعية عف طريؽ كاجب أخبلقي

صة الخايدؿ ضعؼ النتائج المحصؿ عمييا كالمبلحظة عمى مستكل المؤشرات االجتماعية       
عف االلتباس المكجكد في تحديد اآلليات كنمط األىداؼ كالكسائؿ كغياب التمييز بيف بالفقر 

 147.جتماعية كالسياسات االجتماعيةالمدل القصير كالطكيؿ في مياـ الخدمات اال
إف  التحدم الكبير الذم يكاجو الجزائر في السنكات القادمة كالذم بإمكانو تكسيع دائرة الفقر      
كمعدؿ النمك االقتصادم المحقؽ ( في سف العمؿ ) ـ التكازف ما بيف نمك السكاف النشطيف ىك عد

  148:كالذم يفرض كتيرة جديدة كتكزيع مناسب لمنمك كىذا بالنظر إلى المخاطر المتعمقة بػ

 .تفاقـ البطالة مقابؿ قمة االستثمارات الخالقة لمناصب الشغؿ-

 . يستجيب لمحاجياتالقطاع الزراعي ال أف نقص التغذية إذ-

 . االضطرابات االجتماعية إذا لـ يجد الشباب العمؿ كشركط البسيطة لتحقيؽ أحبلميـ-
إف البطالة الدائمة كانخفاض القدرة الشرائية، كانتشار الفقر بشكؿ كاسع كشديد كاالنتشار        

القرار كالمراقبة  السريع لمفكارؽ العامة، كالمتراكمة كالمكركثة، كظيكر مراكز جديد التخاذ
االقتصادية تابعة لقكاعد السكؽ كال تخضع لقانكف العمؿ، كانتشار التشغيؿ غير الرسمي، كميا 
عكامؿ ناجمة عف االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ كانعكاساتو عمى ميداف السياسة االجتماعية، ك 

لخاص كالعاـ، كغياب بالفعؿ فإف التخمي عف نمط التنمية المركزم كرككد نظاـ اإلنتاج الكطني ا
إنعاش االستثمارات في القطاع الخاص الكطني كاألجنبي، قد فرضت عمى السياسة االجتماعية 

مكانياتيا مف جية ثانية: نكعيف مف المشاكؿ  .مشكمة مبادئيا مف جية كا 
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، ىي محؿ ةإف السياسة االجتماعية في غاياتيا األساسية المتمثمة في الحماية االجتماعي     
، كيطغى حاليا التدابير التقنية افي تقنياتيا، كيخشى البعض أف يتـ تحريؼ مبادئي نقاش

ستراتيجية إلاالستعجالية كاألجيزة المؤقتة كالتي ينسب إلييا البعض غياب مخطط رئيسي كاضح 
 .االجتماعية سياسةجديدة لم

د اتجاىا حتميا نحك إعادة تؤك( اإلفقار كالبطالة )  في الجزائر إف الحالة االجتماعية لمسكاف     
تحديد السياسة االجتماعية كينجـ ىذا االتجاه عف ظاىرة إفقار الطبقات الكسطى كزيادة عدد 

أما البطالة فبل يمكف القضاء عمييا إال بفضؿ النمك  ،األشخاص الذيف يعيشكف تحت حد الفقر
تخفيض ل الفقراء منيـ الدائمة، خاصة أم باالستثمار كبتدابير تشجع عمى إنشاء مناصب الشغؿ

فيناؾ العديد مف الدراسات التي تعكس الكاقع الحقيقي لممشاكؿ التي  لمدكلة؛األعباء االجتماعية 
أف الجزائر ال تتقدـ بشكؿ  احيث كرد فيي ؼيعيشيا الفقراء في الجزائر كتمؾ التي أجرتيا اليكنيسي

الجزائر تقدما نحك السبلـ كاالستقرار كاؼ في مجاؿ العناية باألطفاؿ كالفقراء، بحيث كاف حٌققت 
لكف تـ تصنيفيا ضمف الدكؿ التي تتقدـ في   العشرية السكداء في السنكات األخيرة بعد نياية

غير كاؼ حسب الممخص الرسمي لكضع األطفاؿ في العالـ  مجاؿ العناية باألطفاؿ لكف بشكؿ
كغيرىا بحكـ تدىكر الظركؼ  التسرب المدرسي عمالة األطفاؿ ، نظرا النتشار األمراض2008

االجتماعية لؤلسر، كمف أىـ القضايا التي تكاجو الطفؿ في الجزائر حسب المصدر ذاتو، عدـ 
حيث أفضت دراسة أجرتيا  ،، العقاب البدني2002المستكل الغذائي لصغار السف منذ  تحسف
 ؼ كصعكبات التعٌمـبالتعاكف مع اليكنيسيؼ إلى كجكد عبلقة بيف العن  التربية الكطنية كزارة

 2005ألؼ مف المراىقيف مف المدارس في عاـ  500كالتسرب المدرسي بحيث تسٌرب نحك 

149.بالجزائر
 

o األىــداف اإلنمائيـة لأللفـية: المطمب الثاني 

 03:انظر ممحؽ الجداكؿ رقـ) "قمة األلفية"أثناء انعقاد  األلفيةتمت المصادقة  عمى تصريح 
رئيس دكلة  147، كالتي ضمنت (2000سبتمبر  8-6بنيكيكرؾ أياـ ) (ؤللفيةالخاص بأىداؼ التنمية ل

بمد، كىك التصريح الذم يرتكز عمى قيـ الحرية كالمساكاة كالتضامف كتقاسـ  189كحككمة كممثمي 
كعمى ىذا ، المسؤكليات ك يحدد أكلكيات لممجتمع الدكلي في مجاؿ التنمية في بداية ىذا القرف

 :أىداؼ يجب تكثيؼ الجيكد مف أجؿ تحقيقيا كىي 8حكؿ إنجاز  األساس تـ اإلجماع
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 .القضاء عمى الفقر كالمجاعة-
 .تحقيؽ تعميـ التعميـ االبتدائي-
 .تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة-
  .تخفيض معدؿ كفيات األطفاؿ-
 .تحسيف صحة األمكمة-
 .ت كأمراض أخرل، حمى المستنقعا(السيدا)محاربة داء فقداف المناعة -
  .كفالة االستدامة البيئية-
 .إقامة شراكة عالمية مف أجؿ التنمية-

 4-2، جنكب إفريقيا في الفترة"التزاـ جكىانسبرغ"قد تـ تأكيد ىذه المبادئ كااللتزاـ بيا في ل

بشأف التنمية المستدامة مف طرؼ رؤساء كحككمات الدكؿ المشاركة في مؤتمر  2002سبتمبر
مي لمتنمية المستدامة كتشكؿ األىداؼ اإلنمائية الثمانية كالصادرة عف ىيئة األمـ القمة العال

إف :"المتحدة مف خبلؿ تقرير األميف العاـ عف التقدـ في تنفيذ إعبلف األلفية كالذم جاء فيو مايمي
مد لدينا مف الكقت ما يتيح لنا بمكغ ىذه األىداؼ في العالـ أجمع كفي معظـ البمداف بؿ كفي كؿ ب

عمى حدل، كلكف شريطة أف نقمع عف العمؿ باألساليب المعتادة،  كليس باإلمكاف أف يكاتينا 
، مطردا عمى امتداد العقد بأكممو مف دؤكباالنجاح بيف ليمة كضحاىا؛ إذ أف النجاح يستمـز عمبل 

إنشاء فتدريب المعمميف كالممرضيف كالميندسيف يستغرؽ كقتا، ككذلؾ  اآلف كحتى المكعد النيائي
الطرؽ كتشييد المدارس كالمستشفيات، كتنمية أنشطة األعماؿ الكبيرة كالصغيرة القادرة عمى تكفير 

كؿ ذلؾ بحمكؿ ... ما يمـز مف الكظائؼ كما يمـز مف الدخؿ، كلذا يتحتـ عمينا أف نبدأ مف اآلف،
اإلنمائية ، مخططا اتفقت عميو بمداف العالـ كجميع المؤسسات 2015المكعد المحدد في عاـ 

  .كعميو سكؼ نركز عمى األىداؼ االجتماعية في إعبلف األلفية 150.الرائدة في العالـ
أبرز رئيس   لقد تعيدت الجزائر بانجاز األىداؼ التنمكية الكاردة في برنامج األلفية حيث        

بمناسبة قمة  2006سبتمبر  6الكممة التي ألقاىا يـك   فيالجميكرية السيد عبد العزيز بكتفميقة  
األلفية انشغاؿ البمداف النامية مف أجؿ المساىمة في التنمية العالمية كىذا في سياؽ تطبعو 

تعيد الدكلة الجزائرية بتحقيؽ  يبرز كمف خبلؿ تصريح األلفية  العكلمة كتطكر تقنيات اإلعبلـ
كعميو ، ة النيبادتجديد ىذا االلتزاـ خبلؿ انعقاد مؤتمر الشراكة حكؿ مبادر   مثؿ ىذه األىداؼ

انخرطت الجزائر في ىذا البرنامج الذم يفتح مرحمة مف الكفاح المندمج ضد الفقر ك األمية ك 
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المجاعة ك الفكارؽ بيف الجنسيف ك كفيات األطفاؿ كاألمكمة كتدىكر البيئة كالشركع في تجسيد 
 شراكة عالمية مف أجؿ التنمية ترتكز 
كقد بادرت الجزائر بالقياـ بخطكات  .كتقاسـ المسؤكليات عمى قيـ الحرية كالمساكاة كالتضامف

 : لتحقيؽ التزاماتيا كذلؾ مف خبلؿ
 لمفترة    مميار دكالر 60 بغبلؼ مالي يبمغ إرساء برنامج لدعـ اإلنعاش االقتصادم-
 2005.151لفائدة المكاطف الجزائرم  ىدفو بعث اآللة االقتصادية الجزائرية ،( 2005-2009 )

 :التقميص مف الفقر  قامت الدكلة الجزائرية بمجيكداتففي ميداف 
 .ت كزارة لمتضامف كالتشغيؿ مف أجؿ تقديـ المساعدة لمفئات االجتماعية اليشةأأنش حيث -
، خاصة لدل فئة الشباب ،البطالةإنشاء آليات مختمفة تشرؼ عمييا الدكلة مف أجؿ تقميص -

 .اء مؤسساتيـ الخاصةكتمكينيـ مف الحصكؿ عمى منصب عمؿ الئؽ أك إنش
كالتيميش  تعزيز الجزائر استراتيجياتيا في مجاؿ التنمية مف خبلؿ انتياج مسعى لمحاربة الفقر-

  152:بكاسطة 2005بداية مف شير أكتكبر 

إنشاء لجنة كزارية مشتركة لمتابعة التكصيات المنبثقة عف الندكة الكطنية لمحاربة الفقر -
تحدد  تبني إستراتيجية كطنية  يث مكنت  ىذه الندكة مفح 2005كالتيميش التي نظمت سنة 

األىداؼ الكاجب بمكغيا كتضع آليات عممية  تندرج في إطار تحقيؽ اليدؼ األكؿ لمعاىدة 
 .األلفية مف أجؿ التنمية

 :أصعدةالجزائر سياسة عمى عدة  جتىدا المجاؿ انتي فيك 
 .جيد متكا صؿ في مجاؿ التككيف عمى كافة المستكيات-1
ترقية نمك اقتصادم بمستكل معتبر كمتكاصؿ بيدؼ إعطاء دفع عمى مستكل تكفير عركض - 2

 .العمؿ
نشاء المؤسسات-3  .كضع سمسمة مف اآلليات التشجيعية عمى صعيد االندماج الميني كا 
لتقييـ الكضع في مجالي الشغؿ كالفقر كتقديـ المقترحات  أنشاء مرصدا لمشغؿ كمحاربة الفقر-4

  .سيف كضعية المكاطفمف أجؿ تح

 : أما فيما يخص تحقيؽ تعميـ التعميـ االبتدائي فقد سبؽ لمجزائر
 .تكريس حؽ التربية لمجميع-
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 .تكفؿ القانكف بالحؽ في التعميـ -
تكفير الدكلة التعميـ لمجميع بالمجاف لكافة المستكيات كيفما كانت طبيعة المؤسسة العمكمية  -

  .التربكية كالتككينية
 .سنكات 9ية التدريس لمدة إجبار -
تحسيف جكدة التعميـ كتقميص األمية بمنح التعميـ كافة المكارد كاإلمكانيات الضركرية مف أجؿ -

ضماف التعميـ االبتدائي كالطكر الثانكم  ك، التكفؿ بالطمب االجتماعي في مجاؿ التربية كالتعميـ
  .لمجميع

مف أجؿ تقميص األمية  2007دينار في سنة  مميار 3تخصيص الدكلة الجزائرية ما ال يقؿ عف -
كفي ىذا اإلطار ستفتح المؤسسات الدراسية كالتككيف الميني أبكابيا بعد ساعات الدكاـ في كجو 

 .التبلميذ كالكبار
مف برنامج األلفية القاضي بتكفير تربية ابتدائية لمجميع، قد تكمفت بو ( الثاني)إف اليدؼ 

 :، كقد كانت النتائج مثمما نبلحظو في الجدكؿ المكالي1976منذ الدكلة الجزائرية كميا كىذا 
   

 

 
 

 

 
 

 .9صؽ، ساب عالمصدر، حسف صكابر، الديكاف الكطني لئلحصائيات، مرج*
أما فيما يخص مؤشر التكزيع ك المساكاة في التعميـ كحسب التقرير األخير لممجمس الكطني      

كلد، خبلؿ الفترة الممتدة  100عدد البنات قد انتقؿ لكؿ االقتصادم كاالجتماعي فقد أكضح أف 
بنتا  97ى بنتا إل 89بنتا في التعميـ االبتدائي كمف  90إلى  87 مف، 2008ك 1998بيف إحصاءم 

بنتا في التعميـ  140إلى  96بنتا في التعميـ الثانكم، كمف 141إلى  121في التعميـ المتكسط، كمف 
 1998كلد سنة  100لكؿ  بنتا 93 ػالعالي، كيبرز جميا ىذا التطكر في طكر ما بعد التدرج، ب

 .2008بنتا سنة  49مقابؿ 

 .ترقية المساكاة بيف الجنسيف-
كؿ المكاطنيف : مف الدستكر تنص عمى مايمي 29إليو ىك أف المادة ما تجدر اإلشارة   

... الجنس أك بسبب الرأم الخ  أكالعرؽ   أكسكاسية أماـ القانكف دكف تمييز بسبب مكطنا الكالدة 

 9000/2006السنة الدراسية  0222/9000السنة الدراسية  النسبة التامة لمتمدرس

 29.7 20.9 النسبة اإلجمالية
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كما تكضح نفس الكثيقة بأف غاية المؤسسات ىك ضماف المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات لكؿ 
جية أخرل، فاف كافة التشريعات السارية في مجاؿ العمؿ كالصحة  ك مف ،المكاطنيف كالمكاطنات

المصادقة عمى المعاىدة الدكلية الخاصة بإزالة كافة أشكاؿ ك تمت  تترجـ ىذا المبدأ العالمي
 (.1996جانفي )التمييز إزاء المرأة

ات غير انو ينبغي تدارؾ التأخر الكبير فيما يخص التقميص مف األمية لدل النساء الريفي
 2005.153خاصة، حيث يبقى أكثر مف ثمث النساء الريفيات أميات في سنة 

نقص  مف بيف العكامؿ التي تفسر مثؿ ىذه الكضعية، ضعؼ عدد جمعيات محك األمية       
البنايات التحتية المدرسية كىياكؿ محك األمية، النفقات المرتبطة بالتمدرس التي تدفع األسر 

غير انو يجب   عيفة، إلى تفضيؿ تمدرس الذككر عمى حساب البناتالريفية ذات المداخيؿ الض
أف تكضع ظاىرة مقاكمة تمدرس البنات ضمف العكامؿ األساسية في قياس التطكرات عمى ىذا 

  .المؤشر
يبشر  إف الظيكر المكثؼ لمعنصر النسكم في المنظكمة التربكية السيما في التعميـ العالي     

بالنسبة لكافة مجمكع  %97كىكذا تتقارب النسبة التامة لمتمدرس   ذرم،بإعادة تنظيـ اجتماعي ج
، أما تطكر نسبة األمية في الجزائر حسب السكاف، كما تكضح تقمص الفكارؽ بيف اإلناث كالذككر

 إحصائيات المؤسسات الرسمية فييا تشير إلى أف ىناؾ عمؿ متكاصؿ لبمكغ أىداؼ األلفية،
  :الجدكؿ التالي كيمكف مبلحظة ىذه الجيكد في

حكؿ التنمية البشرية بالتعاكف مع برنامج األمـ  رالمجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، تقري :المصدر*
 .42.سابؽ، ص ع، مرج(PNUD)المتحدة اإلنمائي

 15د سجمت نسبة األمية في أكساط األشخاص البالغة أعمارىـ حسب الجدكؿ أعبله فق
انخفاضا  ، خبلؿ الفترة المعنية، كيبيف تكزيعيـ حسب فئات السف(⅓)سنة فما فكؽ تراجعا بالثمث 

سنة تطكر الياـ المسجؿ في مجاؿ تمدرس عدد كبير مف األجياؿ الصاعدة،  24-15ىاما لفئة 
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 50ة األكثر ارتفاعا لدل األشخاص الذيف تفكؽ أعمارىـ مما يتناقض بشكؿ خاص مع نسب األمي
 .سنة
فيما يخص مؤشر تكافؤ المداخيؿ فيتكقؼ تقييـ دخؿ عمؿ النساء عمى نتائج مقارنة أما     

متكسط أجكر النساء بمتكسط أجكر الرجاؿ كنسبة النساء كالرجاؿ ضمف الفئة السكانية النشيطة، 
،  1995منذ سنة  %2أم زيادة قدرىا 2005في سنة  0.643 فقد بمغ مؤشر تكافؤ المداخيؿ 

كحسب تقرير المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي فإف مؤشر المساكاة في تكزيع الدخكؿ 
 :فقد جاء كالتالي 2008-1998لفترة 
خبلؿ الفترة الممتدة بيف  ℅20شيد مؤشر المساكاة في تكزيع الدخؿ ارتفاعا بنسبة  -

ك انتقؿ . استفادة عدد كبير مف النساء مف مناصب الشغؿ كمف الدخؿاإلحصاءيف، نجـ عنو 
 2317إلى  1998دكالر بتكافؤ القدرة الشرائية سنة  1365الدخؿ المقدر لمعمؿ عند النساء مف 

  ℅70، أم بارتفاع معتبر قدر بحكالي 2008دكالر بتكافؤ القدرة الشرائية سنة 
) ة مف نفس الدخؿ، كما أف في التمثيؿ السياسيتعد كضعية المرأة اقؿ أىمية مف االستفاد

تعد مكانة المرأة اقؿ أىمية كذلؾ، كبالرغـ مف أف التقرير العالمي ( البرلماف كالجماعات اإلقميمية
حكؿ التنمية البشرية لمبرنامج الكطني لؤلمـ المتحدة ال يشير إلى ىذا المؤشر إال أف الجزائر 

ف أجؿ تقييـ شامؿ لمتنمية البشرية بالرغـ مف النقائص، تحرص عمى ىذا النكع مف المؤشرات م
كيمكف مبلحظة تطكر مساىمة النساء في الحياة السياسية كاالقتصادية في الجزائر مف خبلؿ 

 :الجدكؿ التالي
 .يمثؿ مدل مساىمة النساء في الحياة السياسية في الجزائر: جدكؿ-

 9009 9002 9000 0222 0229 السنوات
 0.902 0.902 0.070- -  النساءمؤشر مساىمة 

النسبة المعادلة لتكافؤ 
المساىمة الخاصة بالدخل 

 بالرجوع إلى التمثيل البرلماني

 -0.009 0.009
 

0.990
* 0.990 

النسبة المعادلة لتكافؤ 
المساىمة الخاصة بدخل 

 المساىمة اًلقتصادية

 - -0.220 0.990 0.990 

النسبة المعادلة لتكافؤ 
اصة المساىمة الخ

 تكافؤ الدخل=بالدخل

0.999 0.999 0.920 0.927 0.920 



  .45مرجع سابؽ، صنفس ال المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، : المصدر
 .2003أسبلؾ النساء القضاة تـ إدراجيف ابتداءا مف سنة *

 0.507إلى  0.381مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يمكف القكؿ أف قيمة ىذا المؤشر تطكرت مف 

مف ترتيب  50 كما أف قيمة المؤشر تضع الببلد في المكانة 2005ك 2000 فترة الممتدة بيففي ال
مؤشر مساىمة النساء، كفيما يخص الميؿ فاف النسبة المعادلة لتكافؤ المساىمة الخاصة بالدخؿ 

، كما عرفت النسبة المعادلة لتكافؤ المساىمة 2004-2003بيف سنتي  %11قد عرفت تطكرا 
عقب اعتبار اإلطارات  2001في سنة %67دخؿ لممساىمة االقتصادية تحسف قدرهالخاصة بال

السامية ألسبلؾ القضاة كتـ مبلحظة ىذا الميؿ لنفس السنة فيما يخص النسبة المعادلة لتكافؤ 
المساىمة الخاصة بالدخؿ لممساىمة البرلمانية كفي األخير يمكف مبلحظة مساىمة النساء في 

 :ف خبلؿ الجدكؿ التاليالحياة البرلمانية م
 :المجمس الشعبي الكطني-1 

  .جدكؿ يمثؿ نسبة تمثيؿ النساء كالرجاؿ في الجمعيات البرلمانية
 :ةمجمس األم-2

 .47.صسابؽ، المرجع نفس ال تقرير المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، : المصدر* 
ؿ الجدكؿ المبيف أعبله يمكف القكؿ انو حتى كلك أصبح عدد المرشحات في مف خبل       

كما أف  1997ثبلث أضعاؼ بالنظر إلى عدد المرشحات في سنة 2002االنتخابات البمدية لسنة
ف نسبة النساء المنتخبات تبقى قميمة، كمف بيف مجمكع إعدد المنتخبات تضاعؼ بالتقريب، ف

 9002-9009 9009-0222 اْلنظمة الثانوية

 099 029 النواب–الرجال 

 92 00 النائبات -النساء

 072 072 المقاعد

 %9.22 %0.02 نسبة النساء النائبات

 9002-9002 9002-9000 9000-0227 اْلنظمة القانونية

 020 020 002 الرجال النواب

 2 2 9 النساء النائبات

 022 022 022 المقاعد

 %9.27 % 9.27  %0.22 نسبة النساء النائبات



مقابؿ  %1.09مقعد منيا أم نسبة 147عبية البمدية، تشغؿ النساءمقعد في الجمعيات الش 13.302
 7، 2002منتخبة في المجمس الشعبي الكطني في مام  27مف الرجاؿ، مف بيف  %98.91نسبة

مقاعد فقط، كاحدة منيف تشغؿ  04منيف كاف ليف مقعد في مجمس األمة الذم يحتكم حاليا عمى 
بة لبرلماف ذك مجمسيف تشريعييف، تحتكم تكنس عمى منصب نائبة رئيس في مجمس األمة، كبالنس

نساء ، كفي  ممف نكاب البرلماف الركاند 50نائبة في مجمس األمة كيعد  15امرأة مف بينيف  45
 2002مف إجمالي النكاب، ككانت الحككمة في سنة %30جنكب إفريقيا كالمكزمبيؾ تمثؿ النساء 

ألسرة كلكف اقؿ عددا حاليا، كتـ تعييف امرأة تضـ خمس نساء مف بينيا كزيرة مكمفة بشؤكف ا
كالي -لممرة األكلى، كمنذ ذلؾ الحيف تـ ترقية امرأتيف ككالي خارج اإلطار  1999ككالي في سنة

نساء في منصب أميف عاـ، كأربع مفتشات عامات كسبعة نساء في منصب رئيس  3ك -منتدبة
قاضية  1056:تـ إحصاء 2005ئي؛ ففي سنةدائرة، غير أف تكاجد المرأة حقيقيا في النظاـ القضا

رئيسة    303امرأة قاضي تحقيؽ مف بيف 83، 129رئيسة محكمة مف بيف  29، 3041مف بيف 
نساء قضاة عمى  06،  ك5مجمس الدكلة كاحدة رئيسة غرفة عمى مستكل مجمس الدكلة مف بيف 

ء تحتكم عمى اكبر كيظير أف أسبلؾ القضا 15مستكل رؤساء فركع المحكمة العميا مف بيف 
 .امرأة 04نسبة مف النساء بما انو يعد ما يقارب قاضي مف بيف 

كحرصا عمى إقامة اكبر مساكاة ما بيف الجنسيف في إطار الخضكع لمتشريع الجزائرم 
-05: باالرتباطات الدكلية كتكسيع دكلة القانكف تـ تعديؿ قانكف األسرة كالجنسية المرسـك رقـ

المتضمف قانكف  1970ديسمبر 15ؿ 86-70: معدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـال 2005فيفرم  27ؿ01
 1984جكاف09ؿ  11- 84: المكمؿ لمقانكف رقـ 2005فيفرم 27ؿ 02-05:رقـ ـاألسرة، المرسك 

ىذه الييئة  2002المتضمف قانكف األسرة، كمع إنشاء منصب كزيرة مكمفة بقضايا المرأة في 
حقكؽ المرأة بالشراكة  إلستراتيجية الكطنية في ميداف ترقيةالحككمية مكمفة بالسير عمى تطبيؽ ا

عمى لجنة مع المؤسسات العمكمية كاألكاديمية كالحركة الجمعكية، كما يحتكم الجياز المعيف 
يتككناف مف ممثميف لممؤسسات العمكمية  فكالمجمس الكطني لممرأة المذاحماية كترقية األسرة 

 154.خصيات المختارةكممثميف عف الحركة الجمعكية كالش
كتجدر اإلشارة أف المجمس الكطني لممرأة لـ يؤسس بعد، كىدؼ مف ىذه الييئات ىك  

" الجنس أك النكع"تدعيـ التنسيؽ ما بيـ مختمؼ المصالح الكزارية مف اجؿ اإلدراج الكامؿ لمقاربة 
حياة الكطنية، ضمف االستراتجيات كمياديف االقتصاد كاالجتماع كاالندماج الكامؿ لممرأة في ال
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ظاىرة العنؼ ضد المرأة  ىي في قيد االنجاز بالتعاكف  ةكفيما يخص اإلستراتيجية الكطنية لمحارب
مع األقساـ الكزارية الخاصة كالحركة الجمعكية الكطنية كمع ككاالت منظمة األمـ المتحدة، 

ار المنظمة العالمية كمنظمة اليكنيسيؼ كبينما تجدر اإلشارة إلى أف قر  المنظمة العالمية لمصحة
لمصحة بخصكص إدراج قضية العنؼ تجاه المرأة كقضية صحة عمكمية أخذت بعيف االعتبار 
مف طرؼ الجزائر عمى مستكل ىياكؿ النظاـ الكطني لمصحة، كتـ تدعيـ ممارسة الحقكؽ 

متحدة بالمصادقة عمى اتفاقية األمـ ال 2004افريؿ 19: السياسية لممرأة طبقا لممرسـك الرئاسي ؿ
 155. حكؿ الحقكؽ السياسية لممرأة

أما فيما يخص مجيكدات الجزائر في القضاء عمى احتياجات مياه الشرب، فيمكف القكؿ أف       
 (⅔)نسبة السكاف المحركميف مف مصدر صالح لممياه انخفضت بأزيد مف الثمثيف 

 ىذا االنخفاض كيعكد ،℅5إلى  ℅17، منتقمة مف 2008إلى  1998خبلؿ الفترة الممتدة مف 
  الكبير إلى البرنامج المكثؼ الرامي إلى تثميف المكارد المائية الذم سطرتو الدكلة

 كالمتضمف إنجاز سدكد في جميع أنحاء الكطف كمحطات لتحمية مياه البحر كتكسيع شبكة التزكيد
كفاة  كمف األىداؼ التي تعكؼ الجزائر عمى تحقيقيا كذلؾ ىك تقميص، بالمياه الصالحة لمشرب

 :كيمكف مبلحظتو مف خبلؿ الجدكؿ التالي 2015سنكات حتى آفاؽ  05األطفاؿ األقؿ مف 
 .سنكات في األلؼ5جدكؿ يمثؿ تطكر كفيات األطفاؿ األقؿ مف 

 9009 9002 9009 9000 0220 السنوات
معدل وفيات 

 09.9 00.2 02.2 09.2 29.7 الوالدة

 

 . 49.ص ،2005تقرير األلفية، جكيمية:   المصدر*
مف خبلؿ البرنامج الذم سطرتو الحككمة لبمكغ أىداؼ األلفية، يمكف مبلحظة أف معدؿ   

سنكات مرتفع في المناطؽ الريفية، كعميو ترل الحككمة انو لبمكغ  5كفيات األطفاؿ األقؿ مف 
أىداؼ األلفية فيما يخص ىذا المؤشر يحتـ كضع إستراتيجية أكثر صرامة، فما تحقؽ لحد اآلف 

فبالنسبة لكسائؿ مكافحة الظاىرة تبقى ضعيفة  %27.7بينما ماىك مسطر لبمكغو ىك %17.8ك ى
أما في ما يتعمؽ بتحسيف صحة األمكمة  يجب أف نشير إلى أف   كلكنيا في تطكر مستمر،
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كالجدكؿ   كفيات األميات قبؿ كعند الكالدة تشكؿ مشكمة أساسية لقطاع الصحة العمكمية بالجزائر
   :ف حجـ المشكمة التي ما تزاؿ في تزايد مستمربييالتالي 
 .في األلؼ تطكر نسبة كفيات األميات :جدكؿ يمثؿ- 

 

 
 

 

 

 .مرجع سابؽ تقرير األلفية،:  المصدر*
، بة لمسمطات الجزائريةبالرغـ مف الجيكد المبذكلة تبقى نسبة كفيات األميات معمقة بالنس       

فيك يمثؿ تحديا أماـ الحككمة،حيث يبقى مؤشر كفيات النساء مرتفعا كىذا غير عادم،  ففي سنة 
تـ إنقاذىـ مف خطر الكفاة، كمف بيف أسباب كفاة النساء نجد غياب  %48.8مثبل  1999

كقدرت  غياب أجيزة الرعاية لمعمؿ في المخابر+  األشخاص المؤىميف مف أطباء كمختصيف
امرأة في األلؼ  117حكالي  1999، حيث سجمت في سنة %16.8بنسبة العجز في ىذه األخيرة 

بسبب النزيؼ أك )بالنسبة لكاليات الجنكب األكثر تضررا حسب المعيد الكطني لمصحة العمكمية 
ية مف ، كارتفعت نسبة التدخؿ الطبي في الكالدات الغير طبيع...(ارتفاع ضغط الدـ أثناء الكالدات

كبحسب تقرير مصالح الحككمة حكؿ تشخيص عدد كفيات  2004في  %89إلى  1994في  75%
في األلؼ في المناطؽ الكسطى  84:قدرت ب 1999األميات في الكطف قدرت أف في سنة

في األلؼ بالنسبة لمعظـ مناطؽ الكطف، كبيانات  أخرل حكؿ سف  239إلى  23الشمالية كما بيف 
ة الذم يزيد األمكر أقؿ تحكما كتعقيدان،  فما أحصتو كزارة الصحة لنفس السنة النساء أثناء الكفا

مف المتكفيات  %47سنة كحكالي 35يبمغف %45سنو ك40مف النساء المتكفيات يبمغف  %19ؼ
لدييـ أربعة أكالد فما فكؽ، كأرجحت الكزارة المختصة سبب ذلؾ إلى غياب المتابعة الصحية أثناء 

مف النساء المتكفيات لـ يحصمف عمى أم زيارة طبيب أك فحص  %35.1الحمؿ حيث أف 
  156.مختص، كىذا أمر خطير أماـ بمكغ أىداؼ األلفية

نشير إلى أف الجزائر تكاجو أزمة " تأميف بيئة سميمة"أما فيما يتعمؽ باليدؼ المتمثؿ في       
ىك نتيجة لغياب سياسة  رئيسية تيدد الصحة كالنظافة العمكمية، كىذا الكضع( بيئية)إيككلكجية

كلنمك ديمغرافي غير خاضع لمرقابة، كاكبتو عممية تركيز لمتنمية عمى الشريط  اإلقميميةفي التييئة 
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 اإلقميميةالساحمي مف الببلد، فيذا الكضع أفضى إلى نشكء كعي بالرىانات البيئية كالتييئة 
 :إلىكتسيير المدف، ك أدل ىدا الكعي 

الكضعية الراىنة كمستقبؿ البيئة صادؽ عميو مجمس الكزراء بتاريخ  إعداد تقرير كطني حكؿ -
 .2001أكت  12

كىكذا، كمف أجؿ االنسجاـ مع منظمة التنمية المستدامة، أعدت الجزائر عمى أساس المعاينة 
 :كطنية لمبيئة ترتكز عمى ثبلث محاكر إستراتيجيةالتقرير الكطني حكؿ البيئة،  إليياالتي تكصؿ 

لنمك االقتصادم عمى أسس مييكمة كمكسعة،كىذا مف أجؿ إنشاء مناصب الشغؿ إنعاش ا-1
 .كتقميص الفقر

كىذا  ...(كالتنكع البيئي ة، الغابضاألر  ،الماء) الحفاظ عمى المكارد الطبيعية اليشة كالمحدكدة-2
 .لتحقيؽ تنمية مدعكمة عمى المدل البعيد

 ...أفضؿ لمنفايات كتطيير المياه كغيرىاتحسيف الصحة العمكمية لممكاطف مف خبلؿ تسيير -3
إف دراسة كتفحص الكاقع بالنسبة ألىداؼ األلفية الثمانية مف أجؿ التنمية، تظير بأف      

، كىذا بالنظر إلى مختمؼ 2015الجزائر باستطاعتيا تحقيؽ التعيدات الكاجب تجسيدىا مع آفاؽ 
المساكاة بيف الجنسيف كالصحة العمكمية  ،التعميـالمؤشرات المرتبطة بمحاربة الفقر كترقية التربية ك 

فإف الشركط التي مف شأنيا  أما فيما يخص الشراكة الدكلية،. ككذا المسائؿ المتعمقة بالبيئة
التشجيع عمى أكبر قدر مف االنفتاح االقتصادم لتيارات المبادالت العممية قد تكفرت اليـك لتحقيؽ 

ادمة بالنظر إلى السياسة االقتصادية الجارم تطبيقيا خاصة كستمكف السنكات الق ،أىداؼ األلفية
االقتصادم الذم بادر بو رئيس الجميكرية الجزائرية مف  اإلنعاشلدعـ  اإلضافيبكاسطة البرنامج 

 .تحقيؽ أىداؼ األلفية في مجاؿ التنمية
نعدـ الكجكد ك الذم غالبا ما يككف مخاص تكفر نظاـ معمكمات ي أفال بد كما يمكف القكؿ انو    

 لمتنمية أىميافي الجزائر تتنكع مصادر البيانات البلزمة لمتابعة أىداؼ األلفية ، بعدة دكؿ
المتخصصة التي ينجزىا الديكاف   البيانات اإلدارية ك التعدادات حكؿ السكاف ك السكف ك المسكح

ي مراعاتيا نقائص ينبغ نقاط قكة ك يذه المصادرل فلك ،الكطني لئلحصائيات ك ىيئات أخرل
  : نقاط القكةفبالنسبة ل لدل استخداـ البيانات

 . قميمة البيانات بتكمفةتكفر -
 :أف مف أىـ نقائصياكمف .إقميميك  كطنيتكفرىا عمى مستكل -
 . اإلحصائيةتتكافؽ ك المتطمبات  المستكفاة الأغمب البيانات -



 .ليذه البيانات ألمعمكماتيصعكبة االستغبلؿ -
 .في اغمب األحياف مع ماىك مكجكد في بيانات المؤسسات الدكليةعدـ تطابقيا -
 .صعكبة المقارنة بالتاليك  اإلحصائيةعدـ تكافؽ المفاىيـ المستخدمة ك المفاىيـ -

 :النقائص التي تسجؿ عمى أنظمة المسكح األسريةمف أىـ 

 . (سنكات ألعظـ الدكؿ 10)دكريتيا الطكيمة -
 . لمالية ك البشريةالتكمفة الضخمة في المكارد ا-
  .اآلجاؿ الطكيمة نسبيا لنشر النتائج-

لمتابعة أىداؼ األلفية لمتنمية،  البيانات البلزمةتكفر بإليجاد حبل لمختمؼ العكائؽ المتعمقة      
تـ االتفاؽ كالتناسؽ بيف مختمؼ القطاعات ك الديكاف الكطني لئلحصائيات إلنجاز قاعدة بيانات 

المصممة مف قبؿ اليكنيسيؼ  (INFO.DEV)تعتبر قاعدة البيانات ك ، مبشاممة تكفي ىذا المط
ك تعد  ،بالتعاكف ك األمـ المتحدة أداة فعالة لتقييـ ك متابعة أىداؼ األلفية لمتنمية لعدد مف الدكؿ

بقاعدة  ألمعمكماتي الخاصيمكف البرنامج حيث ، الجزائر إحدل الدكؿ التي باشرت في إنشائيا
 : مفالبيانات 

 .تييئة ك تقديـ البيانات المتعمقة حكؿ أىداؼ األلفية لمتنمية، ك كذا المؤشرات الكطنية-
تأميف متابعة التنمية البشرية بالنسبة ألىداؼ األلفية لمتنمية ك تعزيز طرؽ استخداـ البيانات في -

157.التخطيط ك الترقية عمى المستكل الكطني المتابعة ك إطار
 

ة درجة ارتفاع أك تدني مستكل التنمية البشرية في الجزائر يقكدنا إلى خبلصة القكؿ إف معرف      
في  معرفة حجـ المجيكدات عمى مستكل السياسات القطاعية المعنية بيذا النكع مف التنمية

الجزائر ، كلذلؾ سنحاكؿ في المبحث المكالي التعرؼ   عمى مدل إسياـ ىذه السياسات في الرفع 
، كبالتالي دكر الدكلة في محاكلة الكصكؿ إلى تنمية بشرية مستدامة مف درجة التنمية البشرية

كالقضاء عمى االختبلالت المكجكدة بيف مختمؼ شرائح المجتمع في االستفادة مف خدمات ىذه 
التي تشكؿ أىـ الحقكؽ ..السياسات القطاعية، كالصحة كالتربية كالتعميـ، كقطاع التشغيؿ كالسكف 

، كالرفاه االجتماعي كفي نفس الكقت تشرع ليا المكاثيؽ الدكلية كتمح عمى التي تكفؿ العيش الكريـ
 .ضركرة ضماف ىذه الحقكؽ  
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 خالل القطاعات منالبرامج الوطنية االجتماعية :المبحث الثاني   
o قطاع الصحـــة: المطمب األول.  

حقيؽ التنمية تعتبر الصحة إلى جانب ككنيا حؽ عالمي أساسي، مكردا بالغ األىمية لت     
االجتماعية كاالقتصادية كالشخصية، كفي ىذا اإلطار حاكلت الجزائر منذ االستقبلؿ تكفير 
حاجيات السكاف في مجاؿ الصحة، في إطار الميثاؽ الصحي، الذم يشكؿ التصميـ التكجييي 
لممنظكمة الكطنية لمصحة، كتتميز ىذه األخيرة بسيطرة القطاع العمكمي الذم يعد اإلطار 

ألساسي الذم يكفر العبلج، مف خبلؿ تسخير جميع الكسائؿ الكفيمة بحماية الصحة كترقيتيا في ا
  .ظؿ قيكد محددة

تميزت بداية التسعينات بإقامة برامج عممية لمصحة، منيا البرنامج الكطني لمكافحة كفيات    
كظير ذلؾ األطفاؿ لكف بقيت المنظكمة الصحية تعاني تأرجحا في ظؿ غياب أىداؼ كاضحة 

مف خبلؿ احتجاجات المكاطنيف كنقص الحكافز مع ضعؼ في التككيف، كما غمب عمييا 
، كما اتسمت ىذه (تكفير الدكاء، تنظيـ االستعجاالت الممفات االجتماعية)االنشغاالت اآلتية 

الفترة بكثرة المشاكؿ التي برزت مع نياية سنكات الثمانينات خاصة أزمة انخفاض أسعار البتركؿ 
ككذلؾ تفاقـ الكضع االقتصادم كاالجتماعي كالذم أدل إلى أزمة اقتصادية كاجتماعية ففي ىذه 
الكضعية االقتصادية المزرية حدث نكع مف اإلىماؿ الطبي مما أدل إلى التكجو نحك القطاع 
الخاص، فقد أكلت الدكلة اىتماميا بسياسة الكقاية كنظاـ العيادات بدؿ المستشفيات الجامعية، 

 :اقترح برنامج إصبلحات في القطاع كاف ييدؼ في خطكطو العريضة إلى 1991ي منتصؼ كف
 .االنفتاح عمى المحيط مع محاكلة تجديد الكصاية كتسيير أفضؿ لمميزانية -
كضع آليات لمتكييؼ كالتجاكب مف خبلؿ مسار شامؿ عمى مدل خمس سنكات، كنظرا لمكضع  -

ا البرنامج النجاح، ككاف أقرب إلى اقتراحات معزكلة تفتقر السياسي كعدـ االستقرار لـ يكتب ليذ
لى الشرعية، كغياب أىداؼ كاضحة كتكجو غير مدركس كال مراقبة نحك  إلى الدراسة المتأنية كا 

 158.القطاع الخاص مع تدىكر مثير لمقطاع العاـ
ف بيف دكؿ م 81قد جعمت دراسة لممنظمة العالمية لمصحة ترتيب الجزائر في الرتبة ل        

كما أخذ التبايف في تكزيع اإلمكانيات البشرية الصحية  ،العالـ مف حيث فعالية المنظكمة الصحية
بينت  1995شخص كنجد كزارة الصحة سنة  1000يتجمى عمى المستكل الكطني فنجد طبيب لكؿ 

لمصيادلة،  كالية بالنسبة 30 كالية كانت تحت المستكل المتكسط الكطني بالنسبة لؤلطباء  38: أف
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في القطاع الخاص  %34ك  القطاعفي  مف األطباء %45ككاف يتمركز بكاليتي كىراف كالعاصمة 
 كما عرفت ىذه الفترة تذبذب في التكمفة حيث بمغ عكس المناطؽ الجنكبية التي تعاني النقص

ما أ، % 8 ,4إلى  1995-1993ليصؿ بيف  % 8 ,3 1991-1989بيف  (PIB )الناتج الداخمي الخاـ
مستشفى،  187كاف القطاع الصحي يممؾ  1999فيما يخص البنايات القاعدية لمصحة ففي سنة 

عيادة متعددة الخدمات، كما تميزت  495مؤسسة استشفائية مختصة  32 عيادات استشفائية، 8
ىذه الفترة باتخاذ السمطات المعنية مبادرة بإستراتيجية متطابقة مع التطكر االقتصادم كاالجتماعي 

 :تتمحكر في
 .إنشاء مناطؽ صحية لضماف العبلقة بيف القطاعات -
 159 :إنشاء ىياكؿ تدعيـ نشاط كزارة الصحة كتتمثؿ في -
 .المخبر الكطني لمراقبة المكاد الصيدالنية - 
 .1995الككالة الكطنية لمدـ  -
 .1998المركز الكطني لمتسمـ  -
 .1996المركز الكطني لمتككيف شبو الطبي  -

ف مبلحظتو أف تسيير السياسة الصحية في ىذه المرحمة اتجيت في بدايتيا إلى ما يمك
فمع بداية التسعينات عرؼ  ،نيج سياسة اإلشباع المصطنع كالذم كصؿ إلى النقمة بدؿ التغيير

المجتمع صعكبة في اإلصبلحات كالتي كانت بعيدة عف التغيير، كما أف التصحيح الييكمي في 
ا فيما يتعمؽ بالخكصصة في المجاؿ الصحي قد كاف لو آثاره كالتي بداية التسعينات خصكص

  160 :نذكر منيا
 .التزايد المستمر الرتفاع التكمفة الطبية خاصة األمراض المستعصية -
 .التسيير المتذبذب لممكارد الصحية المادية منيا كالمالية كالبشرية كالييكمية -
 .تدني في النفقات العامة لمقطاع الصحي -
يذا النمط مف التسيير تخمت الدكلة عف مجانية العبلج ك استبدلتو بنمط العبلج بالمساىمة كب
كىؤالء الشركاء كميـ عاجزكف ماليا، إذ قدر عجز الضماف ...( الدكلة، الضماف االجتماعي)

تميزت  مميار دينار، 50 مميار دينار جزائرم مف أصؿ 22كالذم ساىـ بػ  2001االجتماعي سنة 

                                                
159 Ibid, p.243. 

مػذكرة لنيػؿ شػيادة الماجسػتير فػي العمػـك االقتصػادية ك التسػيير، قسػـ العمػػـك ") أزمـة النفقـات العموميـة فـي القطـاع الصـحي فــي الجزائـر"جميمػة بػار،  160 
 .86.، ص(1994الجزائر،  ةاالقتصادية، جامع



رحمة بتراكـ المشاكؿ كالتي أدت إلى إعادة ىيكمة تدريجية لمنظاـ الصحي، كترجـ ىذا ىذه الم
 :األخير بما يمي

كالذم شرع فيو في الثمانينات كإطار لمكساطة كالتحكيـ لتجسيد  مشركع الجيكية الصحية،-
 .القطاعية البلمركزية، كتحقيؽ تنمية اجتماعية كصحية متكازنة

كعمى ( ىيئة تنسيؽ) ترتكز الجيكية عمى المجمس الجيكم لمصحة عمى المستكل المؤسساتي،-
المرصد الجيكم لمصحة، لكف الجيكية الصحية لـ تتمكف مف االستجابة لممياـ التي أسندت 
إلييا، نظرا ألف إطارىا القانكني كالتنظيمي حد مف صبلحياتيا في بعض التكجييات األكثر 

 .استشارية منيا
كانيات التي يتمتع بيا قطاع الصحة في الجزائر، حيث يتكفر عمى شبكة عمى الرغـ مف اإلم    

إال انو  ىائمة مف اليياكؿ القاعدية الصحية، كتكفره عمى أجيزة طبية حديثة ذات تكنكلكجيا عالية،
لـ يتمكف مف تمبية الطمب المتزايد عمى العبلج كىذه نتيجة االستغبلؿ السيئ لئلمكانيات المتكفرة 

الصحي كىذا ما يستدعي البحث عف الخمؿ المكجكد في التخطيط ليذه المكارد ككيفية في القطاع 
استغبلليا، خاصة بعدما كثر الحديث حكؿ فعالية النظاـ الصحي مف أجؿ القضاء عمى المشاكؿ 
التي يعاني منيا ىذا القطاع بغية تحسيف الخدمات الصحية، ككما أكد العالـ األلماني 

R.Virchov " الطب سيطيؿ حتما في حياة البشرية الذم يؤدم إلى ارتفاع عمر األفراد أف تطكر
كبإسقاط ىذه المقكلة عمى كاقع قطاع الصحة في  161"في العمؿ كزيادة الطاقة اإلنتاجية لمبشر

الجزائر يمكف أف نقرأ الكثير مف الدالئؿ عف االختبلالت كالمشاكؿ التي يعاني منيا القطاع 
 162: مي لمقطاع يمكف القكؿ انو يشمؿ ثبلثة مستكيات أساسية ىي؛فبدءنا باإلطار التنظي

تشمؿ الكزارة عشر كحدات مؤسسة عف طريؽ مرسـك كمنسقة بكاسطة :المستكل المركزم-
السكرتير العاـ باإلضافة إلى ذلؾ تكجد لجاف كطنية كقطاعية، تستمد سمطتيا مباشرة مف الكزارة 

ف بالفحص، لكف تمعب دكرا ميما في تنمية كمتابعة المكمفة بالصحة كالسكاف تقـك ىذه المجا
ىيئات تحت كصاية الكزارة كمسيرة ( 10)كتقييـ البرامج الكطنية لمصحة،كفي المقابؿ تكجد عشر

 .مف طرؼ مجالس اإلدارة 

                                                
جامعة  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،كمية العمـك االقتصادية ك التسيير، قسـ العمـك االقتصادية،") تخطيط وتمويل الصحة في الجزائر"،يأمير جيبلل 161

 . 10.،ص( 2001الجزائر،
162 Ministère de la santé et de la population, développement du system nationale de santé : stratégie et perspective, Mai 

2001<http://www.Ands.dz/système de sante.htm ≠1 < 



كضماف مبدأ  مف اجؿ تحقيؽ المبلئمة بيف عرض العبلج كاحتياجات السكاف:المستكل الجيكم-
، كيعتبر المجمس 1995االستفادة مف العبلج، أسست الجيكية الصحية سنة المساكاة كالعدالة في 

الجيكم لمصحة ىيئة فاحصة متعددة القطاعات، مكمفة بتدعيـ التشاكر بيف المتدخميف كالمجتمع 
( تخصيص)كعمى الخصكص تجنيد المدني فيما يتعمؽ بالتكجيات اإلستراتيجية كاتخاذ القرار

 .المكارد
لقانكني كالكظيفي، يمكف اعتبار المراقبيف الجيكييف لمصحة كممحقات عمى المستكل اأما 

كما تكجد  لممعيد الكطني لمصحة العمكمية، تمارس ميمة خاصة مرتبطة بالمعمكمة الصحية،
 ،(كالية  11)، الغرب (كالية 14)، منطقة الشرؽ(كالية 11)منطقة الكسط : خمس مناطؽ صحية

كالجدير بالذكر أف المستكل الجيكم يبقى ( كاليات 05)،جنكب غرب(كاليات 07)جنكب شرؽ
افتراضي، حيث ال تكجد استقبللية مالية عمى المنطقة، كتبقى غير محددة بصكرة جيدة عمى 

      163.مستكل الييكؿ القانكني
كالية، تسير مديرية الصحة كالسكاف بالمرسـك التنفيذم  48تتككف الجزائر مف : المستكل الكالئي-

، كالمتعمؽ بتحديد القكاعد التنظيمية كتشغيؿ مديريات 1997جكيمية  14ؤرخ في الم 97-261
كتتمثؿ مياميا في جمع كتحميؿ المعمكمة  ،47: بالجريدة الرسمية رقـ   الصحة كالسكاف كالػكارد

لمنشاط الصحي كتقييميا فمديرية الصحة  الصحية، ككضع حيز التطبيؽ البرامج القطاعية
ت المنشآت كاليياكؿ الصحية، كتمارس كصايتيا كمراقبتيا عمى ىياكؿ كالسكاف تنسؽ نشاطا

  ت، عيادار، مخابتمكاتب طبية، صيدليا) القطاع الخاص 
المنشآت الصحية العمكمية كالممثمة مف طرؼ المنشآت الصحية  إلى جانب..(خاصة

 . 164المتخصصة كالقطاعات الصحية كالمراكز االستشفائية الجامعية
قطاعا صحيا، كيختمؼ عددىا مف كالية إلى أخرل  185القطاعات الصحية كما يبمغ عدد 

كيشتمؿ كؿ قطاع صحي مصمحة كبائية كطب كقائي؛ مكمفة بجمع المعمكمات الكبائية، كتقكيـ 
 13البرامج الكطنية عمى مستكل القطاع الصحي، كيبمغ عدد المراكز االستشفائية الجامعية 

 .كالبحثمركزا، مكمفة بالعبلج، التككيف 
أما عرض العبلج في الجزائر مضمكنا أساسا مف طرؼ القطاع العاـ بمراكزه االستشفائية 
كمؤسساتو االستشفائية المتخصصة كقطاعاتو الصحية، إضافة إلى مساىمة القطاع الخاص، 

                                                
 .87.نفس المرجع السابؽ، ص جميمة بار، 163
، كالمتعمقة بتحديد قكاعد إنشاء كتنظيـ كتشغيؿ 1997ديسمبر 02، المؤرخة في 467، 466، 465- 97تنفيذية رقـ ـ، مراسي81الجريدة الرسمية رقـ  164
 .ؤسسات االستشفائية المتخصصة،المراكز االستشفائية الجامعية، القطاعات الصحيةالم



إضافة إلى تطكر المنشآت  كيمكف عرض تطكر نسب التغطية الصحية بكحدات العبلج القاعدية،
  :ي البيانات التاليةالقاعدية ف

 . يمثؿ نسب التغطية الصحية مف حيث األسبلؾ الطبية( 01:)جدكؿ رقـ-

 يمثؿ تطكر نسب أسبلؾ الشبو طبييف حسب التأىيؿ في الجزائر                      (02: )جدكؿ رقـ-

صبلح المستشفيات كزارة الصحة المصدر، -          .كالسكاف كا 

 .تكفر البيانات عبلمة تعني عدـ *  

 .2005الى 1997 تغطية اىألسرة الطبية حسب المؤسسات الصحية  في الجزائر مف تطكر (03: )جدكؿ رقـ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .الديكاف الكطني لئلحصائيات: المصدر*    

                       
 السنىات

0222 2000 9000 2002 9000 9002 9009 9009 9002 9007 

            
 المستخذميه

 يه            الطبي
43 624 45 343 47 038 49 184 

 

50 703 

 

52  644 53  320 59  200 59  800 60  000 

               
  األطباء العامىن 

30 962 32 332 33 654 35 368 36 347 35345 35400   35435 35600 36800 

              
 جراحىا األسنان

8 086 8 197 8 408 8 618 8 651 8842 8855 8852 8866 8901 

 الصيادلـــة   
4 600 4 814 4 976 5 198 5 705 6082 6085 6089 7003 7088 

األسالك الشبه 
 طبية

86 056 87 012 85 853 87 571 87 791 88499 88455 88600 89566 89200 

 58600 56800 55174 55007 53455 348 53 768 51  755 48  742 47  496 45 مهنذسي دولة

  027 28  545 28 مؤهليه
26 655  25 752 24 836 25833 25894 * * * 

مساعذيه شبه 
 طبييه

12 015  11 243  10 443  10 051 9 607 9322 9877 9238 10300 12404 

 9009 9002 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

عيادات متعددة 
 533 518 516 513 504 497 482 478 462 الخدمات

 1292 1287 1285 1281 1268 1252 1185 1126 1110 مراكز صحية

 4628 4545 4412 4228 4100 3964 3851 3780 3601 قاعات العَلج

مستشفيات طبية 
 جامعية

428 504 448 515 564 563 603 599 - 

 صيدليات

 منها خاصة

4712 

3604 

5047 

3948 

5299 

4305 

5576 

4587 

5800 

4778 

6046 

4995 

6514 

5502 

6914 
 

5860 

- 
 

- 

 



مف خبلؿ الجداكؿ السابقة يمكف القكؿ أف قطاع الصحة عرؼ نقمة مف حيث الكسائؿ       
المادية كالبشرية، خاصة خبلؿ العشر سنكات المنصرمة بالنسبة لمقطاع العمكمي كىي في تزايد 

 .مستمر
  :في البيانات التالية بالنسبة لمقطاع الخاص فيمكف عرض مدل مساىمتو اأم 

 .يمثؿ تطكر عدد الممارسيف حسب القطاع في الجزائر(04)جدكؿ رقـ-
 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنة 

 خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام

 11464 24883 11401 23967 10776 22878 10325 22007 706 9 21256 699 8 21271 195 8 20149  أطباء

جراحوا 
 3804 4847 3747 4871 3580 4828 3346 4851 049 3 013 5 901 2 053 5 764 2 202 5 أسنان

 5502 203 4995 203 4778 198 4587 227 305 4 295 948 3 351 604 3 418 صيادلة

 20770 29933 20143 29041 19134 27904 18258 27085 07085 26564 15548 26675 14563 25769 المجموع

صبلح المستشفيات:المصدر*   .كزارة الصحة كالسكاف كا 

يتجمى مف الجدكؿ أعبله أف عدد األطباء العامكف ىـ أكثر في القطاع العاـ عنو في القطاع      
بدأ عددىـ يقؿ تدريجيا كىذا بفعؿ تحكؿ  2000في حيف أطباء األسناف كابتداءان مف سنة  الخاص،

إلى العمؿ في عيادات، أما الصيادلة الخكاص فيـ يشكمكف أغمبية  لقطاع الخاص أكبعضيـ إلى ا
ساحقة، كالجدير باإليماء أف نسبة األطباء إلى عدد السكاف في الجزائر مازالت ضعيفة مقارنة مع 

 .165 (تكنس كالمغرب)بعض الدكؿ 

التفكير بجدية حياؿ ىذه كما يمكف القكؿ أف الزيادة السكانية في تطكر مستمر كىذا يدعك إلى   
كتحقيؽ الصحة المستدامة لمجميع، ، الزيادات مف حيث التغطية الصحية لجميع شرائح المجتمع

كضمانيا ألجياؿ المستقبؿ، فالنمك الديمغرافي في الجزائر لـ يحض بالدراسات الكفيمة بمعرفة 
ال يتـ إال بكاسطة  احتياجات النشء الحالي  مف الخدمات األساسية كاألجياؿ القادمة كىذا

التخطيط التنمكم االستراتيجي الذم ييدؼ إلى تحقيؽ تنمية اجتماعية متكازنة مع الزيادات 
السكانية المرتقبة، ناىيؾ عف معرفة حجـ النفقات كالتخصيصات كمصادر اإلنفاؽ كالتمكيؿ 
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ا حدث عجز كالبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة إذ ،الخاصة بالسياسات االجتماعية الكمية لمدكلة
 .، كالجدكؿ التالي يعطي داللة أكثر عف حجـ الزيادات السكانية في الجزائرفي ىذا األمر

  .يمثؿ نسب المكاليد كالكفيات في األلؼ ساكف (05)جدكؿ رقـ-
 

 حجم النمو الطبيعي %  حجم الوفيات  حجم المواليد  السنوات

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

2000  

2001 

2002  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

30,94  

30,14  

30,41  

28,22  

28,24  

25,33  

22,91  

22,51  

20,58  

19,82  

19,36  

 

20,03 

19,68 

20,36 

20,67 

21,36 

22,07 

22,98 

6,03  

6,04  

6,09  

6,25  

6,56  

6,43  

6,03  

6,12  

4,87  

4,72  

4,59  

 

4,56 

4,41 

4,55 

4,36 

4,47 

4,30 

4,38 

2.494  

2.410  

2.432  

2.257  

2.168  

1.890  

1.688  

1.639  

1.57  

1.51  

1.48  

 

1.55 

1.53  

1,58 

1,63 

1,69 

1,78 

1,86 

 .الديكاف الكطني لئلحصائيات: المصدر*

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف حجـ المكاليد مقارنة بحجـ الكفيات في تزايد مستمر كتناقص حجـ    
الكفيات إنما ىك دليؿ عمى تحسف صحة اإلنجاب مف جية، ك ارتفاع معدؿ تكقع الحياة مف جية 

عاية الطبية لممريض في أخرل ،لكف بالرغـ مف ذلؾ فاف األخطاء الطبية، نقص الر 
كبالتالي فانخفاض نسبة الكفيات   المستشفى،اإلىماؿ كالتسيب، قد يقمب ىذه النسب في أية لحظة



الجزائريكف يبحثكف عف  كتحسف صحة الطفؿ كاألـ ىي نسب خاضعة لمنطؽ معيف، فبلزاؿ
لقطاع العبلج في الخارج كصحتيـ ميددة، كآخركف ىـ عرضة لؤلخطاء الطبية، ناىيؾ أف ا

 .  متناكؿ الجميعالخاص كما يقدمو مف خدمات صحية ليس في 
 .يمثؿ الزيادات حسب الجنس في األلؼ(06: )جدكؿ رقـ

  المجموع  إناث  ذكور السنة
1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

  1998  

  1999 

 2000  

2001  

 2002  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

60,00  

59,40 

57,70 

57,61  

56.80  

57,94  

56,88  

59,50  

38,7 

40,2 

38,4  

38,9 

36,1 

34,6 

32,2 

32,4 

28,3 

27,9 

55,50 

54,20  

53,00  

53,29  

51,51  

51,68  

52,21  

53,66  

36,0  

38,6 

35,3 

35,9 

33,3 

30,3 

28,5 

28,2 

25,3 

24,4 

57,80  

56,90  

55,40  

55,49  

54,21  

54,87  

54,59  

56,64  

37,4 

39,4 

36,9 

37,5 

34,7 

32,5 

30,4 

30,4 

26,9 

26,2 

 .المصدر الديكاف الكطني لئلحصائيات*
إف المبلحظ ليذه النسب سكاء تعمؽ األمر باليياكؿ القاعدية االستشفائية، أك تطكر نسب     

األسبلؾ الطبية في الجزائر مع حجـ اإلنفاؽ كتماشيا مع حجـ السكاف يبقى النظاـ الصحي في 
يث تتمثؿ أىـ التحديات التي تحكؿ ،بح2002الجزائر غير مقنع بالرغـ مف اإلصبلح المطبؽ سنة



دكف تقديـ خدمات صحية في نقص حجـ اإلنفاؽ عمى الصحة كغياب نظاـ فعاؿ لتقكيـ أداء 
 النظاـ الصحي، كيمكف عرض تطكر النفقات اإلجمالية لمصحة في الجدكؿ 

 .يمثؿ عرض لتطكر النفقات عمى الصحة العمكمية(07: )جدكؿ رقـ-
 السػػػنة       
 9009 9002 9000 9009 9000 9000 0222 0227 تخصيص

النفقات اإلجمالية لمصحة 
من الناتج الداخمي  ةكنسب
 % الخام

2.0 0.2 0.09 0.7  0.9 0.9 0.9 0.2 

نفقات اإلدارات العمومية 
 %لمصحة

20.7 20.2 20.0 22.2 29.0 22.2 29.9 22.7 

نفقات القطاع الخاص 
 %لمصحة

99.9 97.0 99.2 99.9 92.2 99.9 92.9 99.9 

 166:المصدر
رغـ أف  نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف ىناؾ انخفاض في الميزانية المخصصة لمصحة،    

الطمب عمى العبلج لـ يتكقؼ عف الزيادة بفعؿ االنتقاؿ الكبائي كالنمك الديمغرافي، مما يؤدم إلى 
فضؿ لممرضى،  كالذم زيادة الصعكبات التي تكاجو المنشآت الصحية مف أجؿ ضماف عناية أ

المنشات  *ينعكس عمى جكدة الخدمات المقدمة،كما يسيـ النقص المكازناتي في زيادة ثقؿ ديف
الصحية مما يؤثر عمى كفاية الصيانة بسبب عدـ كجكد تجديد مممكس في الكسائؿ المادية، كالتي 

لمعالـ مف حيث تتعرض لمتقادـ نتيجة نقص الغيار كاالستعماؿ الزائد كغياب سياسة كاضحة ا
الرقابة، كما يتضح أف نفقات الصحة تعكد بالدرجة األكلى لئلدارات العمكمية، كالتي تشكؿ أكثر 

أما  مف إجمالي نفقات الصحة كقد عرفت نفقات اإلدارات العمكمية تقمبات متكاصمة، %70مف 
مقارنة  %28.61، حيث بمغت 2003بالنسبة لنفقات التسيير لممؤسسات الصحية ارتفعت في سنة 

كيعكد ذلؾ إلى زيادة نفقات صيانة اليياكؿ الصحية عمى كجو الخصكص، أما فيما  2002بسنة
يتعمؽ بالقطاع الخاص فالخدمات المقدمة مف طرؼ ىذا القطاع ىي بشكؿ كبير عمى عاتؽ 
المريض باستثناء جراحة القمب كحديثا تصفية الدـ، كحتى المستفيديف مف التأميف ال يعكضكف إال 
بمعدؿ قميؿ جدا مقارنة بالمبالغ المدفكعة، كيبقى القطاع صعب الكلكج بسبب تطكره السريع، 

بتاريخ  204-88فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص انطبلقا مف المرسـك التنفيذم ) كالغير مراقب
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 . 2000مميار دينار سنة 14لقد تجاكز مستكل الديف اإلجمالي لمقطاع الصحي   
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كىذا مانراه في نسبة ( ،الذم ينظـ ظركؼ فتح كتشغيؿ العيادات الخاصة1988اكتكبر 18
طبية المتتالية؛ حيث أف نسبة الكفيات الخاصة بالحكامؿ تسجؿ في ىذا القطاع بسبب األخطاء ال

اإلىماؿ،نقص الرقابة كغمبة الماؿ عمى القيـ، ما يبرر تبني إصبلحات تخص عمى سبيؿ المثاؿ 
 . 167التسعيرات، كىيكؿ األفعاؿ الطبية كغيرىا

ؤشرات التي حددتيا منظمة الصحة لتقييـ أداء النظاـ الصحي في الجزائر انطبلقا مف الم    
كالمتمثمة أساسا في معدالت الكفاة كالعمر المتكقع ك التي رأيناىا في الجداكؿ  2000العالمية سنة

السابقة، يمكف القكؿ كبصكرة   تصفحيو لمقطاع أف معدؿ الكفيات بالنسبة لؤلطفاؿ كاألميات في 
جع لتحسف الكعي الصحي لدل خبلؿ عشر سنكات، كىذا را % 40تناقص كىذا بأكثر مف 

األميات الحكامؿ كالتعميـ كتحسف أنظمة الكقاية لدل ىذه الفئات، أما المؤشر الثاني فيك يتعمؽ 
 :بتكقع الحياة عند الكالدة كيمكف عرضو في الجدكؿ التالي

 .9009-0227يمثل توقع الحياة عند الوالدة حسب الجنس في الجزائر خالل الفترة ( 07: )جدول رقم -
السنة                             

 تخصيص  
1998 2000 2001 2002 2003 2004 2006 

تكقع الحياة عند الكالدة 
 رجاؿ

70.5 71.5 71.9 72.9 72.9 73.9 73.6 

تكقع الحياة عند الكالدة 
 نساء

72.9 73.4 73.6 74.7 74.9 75.8 75.6 

  74.6 ..74 73.9 73.4 72.9 72.5 71.7 اإلجمالػػػػػػي  
صالح المستشفيات، ممف السكن والتنمية في الجزائر ديسمبر:المصدر-  .02، ص9000وزارة الصحة والسكان وا 
-2003معطيات لسنكات 4425:رقـ 2005الديكاف الكطني لئلحصائيات، الممؼ الديمغرافي الجزائرم،-

2005. 
انتقؿ ىذا األخير  ثايد، حييتضح مف الجدكؿ أف معدؿ األمؿ في الحياة عند الكالدة في تز     
، كىي معدالت قريبة نكعا 2005ثـ انخفض قميبل سنة 2004سنة  74.8الى 1998سنة   71.7مف 

 168 .مف تمؾ المسجمة في المغرب رما مف المعدالت المسجمة في تكنس كأكب
ف ذلؾ ال يعكس البعد إف ،ىذه المؤشرات الكمية في ىذا القطاع الحساس بالرغـ مفلكف       

فحسب التقارير التي تصدر عف الييئات كالمؤسسات الدكلية  ؛الفمسفي لمسياسات الصحية
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صبلح المستشفيات، المجمس الكطني إلصبلح المستشفيات ، تقرير تمييدم لممجمس  168 األولويات واألنشطة المستعجمة، : كزارة الصحة كالسكاف كا 

 . 2003، جانفي،الجزائر



كمنظمة الصحة العالمية تدعكنا لمكقكؼ أماـ التجاكزات ك االختبلالت المتزايدة في ىذا القطاع، 
أصبحت الجزائر مف ناىيؾ عف ظيكر أمراض كاف مف المفركض أف يتجاكزىا الزمف بحيث 

رض ألمراض الفقر، السيما األكبئة التي يفترض أنيا اندثرت منذ عقكد مثؿ السؿ الدكؿ التي تتع
 2002.169-2001-2000في سنكات كالتياب السحايا، فضبل عف الحمى القبلعية  كالتفكئيد

 

أفاد تقرير مشترؾ صدر عف المنظمة العالمية لمصحة كمركز األمـ المتحدة لمصحة كما       
ككالة الكندية لمصحة العمكمية بأف األمراض القديمة التي تصيب الفقراء قد كال كالكقاية مف األكبئة

كأظير التقرير المطٌكؿ الذم  عادت بقكة في عديد مف الدكؿ األسيكية كاإلفريقية بما فييا الجزائر
تضمف حصيمة عف مدل انتشار ىذه األمراض القاتمة في العالـ أف الجزائر مف بيف خمس دكؿ 

، 14مميكف شخص في أكركبا خبلؿ القرف الػ 200قبلعية التي فتكت بأكثر مف تعرضت لمحمى ال
حالة مف الحمى القبلعية كقد أبرز التقرير أف أكثر مف  11كحسب اإلحصاءات سجمت الجزائر 

ـ،  السيما في المدف كاألرياؼ في غرب  2007ألؼ جزائرم تعرضكا لمرض السؿ منذ سنة  27
ـ،  الذم اكتشؼ أف ىذا  2008ر العالمي لمراقبة مرض السؿ لسنة الببلد، حسب ما أكده التقري

مبلييف شخص جديد عبر العالـ أدل إلى كفاة  9.2قد أصاب إلى زمف غابر الكباء الذم يعكد 
تطرؽ التقرير فضبل عف السؿ إلى عكدة إصابات بالجرب  كقد ،مميكف أغمبيـ في اليند 1,5

حالة في  1.476تسجيؿ ما ال يقؿ عف  إلىة حيث أشار الجمدية في األكساط المدرسي كاألمراض
حالة  3144كما كشؼ عف   كاليات الكسط الجزائرم انتشرت خاصة في البمديات كاألحياء الفقيرة

داء " إصابة بداء التياب السحايا كبكحمركف  2668ك"  2008-2007"  لمتفكئيد خبلؿ نفس الفترة
كاعتبر  ـ2008ك 2006حالة لداء الميشمانيكز ما بيف ألؼ  30باإلضافة إلى أكثر مف " الحصبة 

كانعداـ المرافؽ الصحية البلئقة كغياب سياسة صحية كقائية  اإلىماؿ،التقرير أف التخمؼ الفقر
تعد مف األسباب الرئيسية النتشار مثؿ ىذه األمراض في الدكؿ التي تطرؽ ليا التقرير 

  170.الدكلي
صبلح أكثر تخصصلمخركج مف ىذه الكضعية،        مميار  1900 كزارة الصحة كالسكاف كا 

في الجزائر حيث تتطٌمع الكزارة مف خبلؿ ىذه المبالغ المالية إلى  دج، لتدعيـ المنظكمة الصحية
ألؼ سرير عمى  98كاليات يتـ مف خبلليا تكفير ىياكؿ إضافية ىاٌمة عمى مستكل عٌدة  إنشاء

                                                
 . 38-36.،ص ص2002افريؿ 07،حة الجزائريات والجزائريينممف صالبرنامج الكطني لمكافحة األمراض المعدية،   169

 .2009افريؿ 17:، تـ تصفح المكقع يـكتقرير عن الوضع الصحي في منطقة شمال إفريقيا، حالة الجزائرمنظمة الصحة العالمية،   170
.>www.who.int/countries/dza/ar/index.html<http:// 



ة التي ستنفقيا كزارة الصحة كالسكاف ملغ المالية الضخفالمبا،األقؿ في السنكات القميمة القادمة
صبلح معتبرة مف  إضافات المستشفيات عمى السياسة الصحٌية الجديدة كالتي مف شأنيا أف تقٌدـ كا 

عاٌمة كأخرل متخٌصصة إضافة  حيث اليياكؿ القاعدية التي يتكالى إنجازىا ممثٌمة في مستشفيات
كاف يعٌدد ضمف النقائص في السنكات الفارطة مرٌده  تبرا أٌف ماإلى العيادات متعٌددة الخدمات، مع

 ألؼ سرير في السنكات المقبمة 98كمف المنتظر تكفير ما يزيد عف  المٌتبعة إلى السياسة الصحٌية

مستكل  دج، كذلؾ مف أجؿ الرفع مف مميار1900مف خبلؿ رصد مبمغ ضخـ قٌدر في حدكد 
عبد العزيز بكتفميقة،  الرئيس ء في أخر اجتماع لو برئاسةكاف مجمس الكزرا ك الخدمات الصحٌية

 إلصبلح المنظكمة الصحية كتتضمف خارطة صحية جديدة تساعد عمى ترشيد التغطية أقر خطة

المدل  في مخطط بعيد عبلج إلى جانب إنشاء أقطاب صحية،الصحية مف حيث الكقاية كال
مميار دينار  1819,63بمغ مالي يقدرلقاء م ،2025لمنيكض بالقطاع الصحي في آفاؽ العاـ 

منظمة التعاكف  الػمسٌجمة حاليا في بمداف جزائرم بغرض الكصكؿ إلى مستكل الػمؤشرات الصحية
 مميكف40قرابة  2025في كقت يتكقع فيو أف يبمغ عدد سكاف الجزائر سنة كالتنمية االقتصادية، 

إصبلح صحي عميؽ يقـك عمى تقريب بحتمية تسريع  تقتنعالصحة كالسكاف  ما جعؿ كزارة، نسمة
 العادم،ك الكقاية كالعبلج عمى مف المكاطف، كتحسيف مستكيات العبلج، مع إعادة التركيز الصحة

تحسيػف نكعية الػخدمات حيث أعدت كزارة الصحة  ك التكفؿ باالنتقاؿ الكبائي كالفكارؽ الػجغرافية
صبلح  مستشفى 94مستشفى عاٌما، ك 88از المستشفيات برنامج شامبل يسمح بانػج كالسكاف كا 

مركزا  221ك عيادة متعددة الخدمات 311متػخٌصصا، كأربعة معاىد محمية مختصة فضبل عف 
 8برنامجا خاص بالكقاية ك 26صحيا آخر، كتنكم الحككمة التكفؿ باالنتقاؿ الكبائي مف خبلؿ 

ائرم كيتكاصؿ دعـ اإلصبلح مميار دينار جز  92برامج دعـ بتكمفة إجمالية قدرىا  4برامج عبلج ك
كيسعي  ،لمػمكاد الصيدالنية العميا ك تطكير التككيف كتدعيػـ التأطير بإنشاء ككالة محمية مركزية

       171.بيا التسيير برنامج كزارة الصحة إلي تطكير أداء الػمستشفيات كمقاييس
، بحيث تركزت عمى "االستعراضية"إف السياسة الصحية في الجزائر أخذت صكرة السياسة        

بناء اليياكؿ عمى حساب نكع الخدمة التي يحتاجيا اإلنساف، فحصر الصحة في كثرة 
ف كجدت ىذه الخدمة  االمستشفيات، كتكنكلكجي عالية، لـ يغير مف كاقع الصحة في الجزائر كا 

عدـ االىتماـ  الصحية فيي دكف المستكل كتشمؿ فئة فقط دكف غيرىا كما يبلحظ  في الكاقع
طبيب ىاجر إلى  فرنسا  4000بالطبيب ماديا، مما دفع بالكثيريف إلى ىجرة الجزائر، فحكالي 
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كباقي أكربا،  ناىيؾ عف  عدـ تكفير أجيزة مستقمة تراقب نكعية ىذه الخدمة؛فالعدالة في تكزيع 
ؾ الخدمات الصحية لعمـك الناس في الجزائر ال تزاؿ يشكبيا نكع مف الظكاىر البلاخبلقية،ناىي

كاضحة سكاء في القطاع العمكمي أك الخاص ىذا األخير الذم ( بزنسة)عف ما يطبع القطاع مف 
يفترض أف يقدـ جكدة في الخدمات الصحية أصبح مثيبل لمقطاع العاـ، كىدفو تحقيؽ الربح فقط، 
 باإلضافة إلى ذلؾ الخدمات الصحية ليست في متناكؿ الجميع، فالفقير في الجزائر ال يستطيع أف
يتكجو لمقطاع الخاص، كفي نفس الكقت القطاع العمكمي يعاني مف اإلىماؿ كالتسيب كسكء 
التسيير، كىدر الماؿ العاـ، الصفقات المشبكىة كغيرىا مف المظاىر كبذلؾ طغت المغة المادية 

التي تيدؼ باألساس إلى بناء إنساف قكم البنية ك ذك صحة جيدة  عمى فمسفة السياسة الصحية
ة مستدامة إذا تـ تكفير سائر كسائؿ الرفاىية بيدؼ المساىمة في التنمية المستدامة، كمنو صح

لجميع أفراد ( األمف الصحي)فيذه األخير تفترض إنسانا صحيح البنية كليس عميبل كمنو يتحقؽ 
  .     المجتمع

دامة ما يمكف قكلو أف لمتعجيؿ كالنيكض بيذا القطاع كخاصة الحفاظ عمى الصحة المست     
لممكاطف الجزائرم يجب العمؿ عمى إدخاؿ القيـ ضمف اإلستراتيجية الكطنية لتنمية صحة 
المكاطف؛ الف المكاطف المريض ال يمكف لو أف يتعمـ، كالمريض اليمكف لو أف يساىـ في 
التنمية،دكف االىتماـ بصانع التنمية أال كىك اإلنساف، كىذا ما تدعك إليو المؤسسات الدكلية في 

مف تجارب الدكؿ كالتي  ريرىا، كعميو ىناؾ مجمكعة مف الدركس التي يمكف استخبلصياتقا
نجحت في تطكير الخدمات الصحية، كذلؾ لبلستفادة مف ىذه النتائج في تطكير قطاع الصحة 

 :في الجزائر كمف ىذه الدركس
لقطاع الصحي كنقصد بيا الييئات العاممة في ا: المتعمقة بالجيات المقدمة لمخدمات الصحية-1

كالعامميف فييا بحيث يمثؿ تطكير المكارد البشرية العاممة في مجاؿ تقديـ الخدمات 
، أحد محددات نجاح مجيكدات تطكير الخدمات الصحية بدءا مف (األطباء كالممرضيف)الصحية

تطكير  المؤسسات كالمناىج التعميمية بما يتفؽ مع احتياجات الرعاية الطبية في المجتمع، 
ال إلى تطبيؽ برامج التككيف المختمفة، باإلضافة إلى تقديـ الحكافز المالية لتحسيف األداء ككصك 
 .أسمكب االختبارات الدكرية لتقكيـ األداء كانتياج

انظر ممحؽ الجداكؿ الخاص بالبدائؿ المختمفة لمشراكة بيف ) تطبيؽ نظاـ الشراكة مع القطاع الخاص-2
: ، شريطة اخذ جممة مف االعتبارات (02:يـ الخدمات الصحية رقـالقطاع العاـ كالخاص في نظـ تقد

تكفير الخدمات الصحية لجميع المكاطنيف، العدالة في المنافسة الكفاءة، المتابعة كاإلشراؼ، كمف 



الممكف أف تأخذ ىذه المشاركة عدة أشكاؿ مثؿ تقديـ الخدمات الطبية، التكفؿ ببعض الفئات مف 
  .السبيؿ لمعبلج في الخارجحيف آلخر ممف ال يجدكف 

بما يساعد عمى رفع ( عاـ كخاص)التنسيؽ بيف الجيات المختمفة المقدمة لمخدمات الصحية  -3
كفاءة الخدمات الصحية، مف خبلؿ تكفير خدمات الرعاية التي تتناسب مع احتياجات المجتمع، 

ت التنمية الريفية، كالعمؿ عمى التنسيؽ بيف السياسات المرتبطة بالصحة العامة مثؿ سياسا
 .172كتكفير المياه النقية

االىتماـ أكثر بشبكة األجكر الخاصة باألطباء كاألخصائييف، حيث تشير اإلحصائيات أف -4
شبكة األجكر أصبحت احد عكامؿ الفرار الجماعي مف قطاع الصحة، كقدرت اإلحصاءات حسب 

لعاـ لنقابة ممارسي الصحة العمكمية ممثؿ تنسيقية النقابات المستقمة لمكظيؼ العمكمي كاألميف ا
األطباء الجزائرييف األخصائييف كالعاميف بمغت نسبتيا قرابة نفس تعداد  طأف اليجرة الجماعية كس

 4000االؼ طبيب في مختمؼ التخصصات، حيث أف حكالي 6األطباء الحالييف كالمقدريف ب
األجكر التي تتبناىا  طبيب عاـ كأخصائي ىاجر الجزائر، كيرجع سبب ذلؾ إلى أف شبكة

الخدمة العمكمية إلى األحسف  يتبنى عمى معايير تحفيزية، كال تدفع برق السمطات العمكمية ال
   173.كفؽ معايير دكلية ذات فعالية

االىتماـ بالصناعة المحمية كتدعيميا في مجاؿ الصناعات الصيدالنية، خاصة الدكاء لتخفيؼ -5
ؽ اكتفاء ذاتي مف ىذه الناحية، حيث ترتفع نسبة استيراد الدكاء فاتكرة االستيراد مف الخارج كتحقي

مميكف دكالر كىذا  800مميار دكالر ك1ب 2008كبفاتكرة قدرت نياية سنة %30الى20كؿ سنة ب
ليس في صالح الجزائر لمنيكض بالقطاع، خاصة إذا عممنا أف الجزائر تتكفر عمى ىياكؿ 

 ثيبلتيا في كمجمعات لصناعة الدكاء يمكف أف تنافس م
دكؿ عربية مثؿ األردف كسكريا، كقد نجحت ىذه المجمعات في صناعة أدكية بكفاءة خاصة 

  .األدكية التي تكمؼ مبالغ كبير في استيرادىا مف الخارج
القكافؿ " تقديـ الرعاية الصحية كتعميميا عمى المناطؽ النائية كالمعزكلة، كلؽ تـ اعتماد فكرة -

الخدمات الصحية  ف مستشفيات مجيزة بأحدث الكسائؿ الطبية تقـك بتقديـكىي عبارة ع" المتنقمة
كمختمؼ الخدمات األخرل، كما يمكنيا متابعة األمراض المتنقمة كالمعدية، عف طريؽ الفحص 
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العشكائي لمختمؼ أفراد المجتمع، خاصة البدك الرحؿ كقد تـ اعتماد ىذه التجربة في مصر 
 .بمساعدة دكؿ أجنبية

 .كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في التكعية الصحية العامةإشراؾ  -
o قطاع السكـن: المطمـب الثاني 

إف سياسة اإلسكاف ترتبط بالتخطيط العاـ لمتنمية، ىذا التخطيط الذم ينطكم عمى 
استخداـ الحككمة لصبلحياتيا في كضع أىداؼ محددة ككاضحة، مف أجؿ القضاء عمى مشكؿ 

كؿ مشكبل عالميا بحيث نجده يتفاقـ السنة تمك األخرل مخمفان نقص السكنات، كيعتبر ىذا المش
كراءه مشاكؿ جديدة كذلؾ لعدة أسباب خاصة منيا عدـ التكازف المكجكد بيف النمك الديمغرافي 
كالطمب المتزايد عمى السكف مف جية، كالسياسة المتبعة مف طرؼ الدكلة إلسكاف أكبر عدد مف 

دتو تختمؼ باختبلؼ نمك الدكلة كدرجة تطكرىا كامتبلكيا غير أف ح .مكاطنييا مف جية أخرل
ا المشكؿ كالتخفيؼ مف كطأتو، إال إف الدكؿ ذلمتكنكلكجيات كاإلمكانات المادية لمتحكـ في ى

المتقدمة كنظيرتيا األقؿ نمكا عمى حد سكاء يعانياف مف اآلثار المترتبة عف ىذا المشكؿ كالتي 
طفيمية كاختبلؿ شكؿ المدف جراء التكسع العشكائي كالتنمية أدت إلى قياـ أحياء فقيرة كأخرل 

 .الفكضكية 
عمى الرغـ مف البعد العالمي ليذا المشكؿ إال أف عبلجو يختمؼ مف دكلة إلى أخرل؛ 
فالدكؿ المتطكرة التي تتمتع باستقرار سياسي كاقتصادم تستطيع أف تخفؼ مف التبعات التي 

حمكؿ تتكيؼ مع كؿ مشكؿ مقارنة بالدكؿ النامية التي ال يخمفيا قطاع السكف بمحاكلة إيجاد 
تستطيع أف تتحمؿ األكضاع المترتبة عف ىذا القطاع،  إضافة أف السكاف في الدكؿ المتقدمة 
يتمتعكف بدخؿ أعمى، كبمنظكمة قانكنية تتيح ليـ الحصكؿ عمى مسكف كما أف الطبقة المتكسطة 

اكف ككجكد صناعة بناء تكفر المنزؿ لمف يستطيع أف فييا تعتبر أكثرية، ناىيؾ عف تنكع المس
يدفع الثمف، كما أف الحككمات تتدخؿ لتدفع نفقات البناء لذكم الدخؿ المحدكد، إف سياسة 
اإلسكاف عبارة عف مجمكعة تدابير تيدؼ إلى تكفير السكف لمكاطني بمد ما؛ فالسكف يعد عامبل 
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 أما بالنسبة لمجزائر كخبلؿ فترة التسعينات فقد شيدت أزمة سكف حادة مما اجبرىا إلى        
 1996       إصبلح ىذا القطاع كقد كضعت الجزائر إستراتيجية كطنية لمسكف ابتداء مف سنة

 . كتتمحكر ىذه اإلستراتيجية في مجاالت التعمير، العقار كالتمكيؿ
لقد عرؼ قطاع السكف في فترة ما بعد اإلصبلحات انتعاشا كمسارا آخر اختمؼ عف سابقو      

في فترة النظاـ االشتراكي، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ مختمؼ الجيكد كاإلجراءات التي قامت بيا 
كإعادة االعتبار لكؿ مف السكف االجتماعي كالترقكم، التنكيع في األنماط السكنية : الدكلة

 ،2001عف طريؽ اإليجار في سنة  عكر صيغة السكف التساىمي كصيغة البيالحضرية كظي
 ،القطاع الحساس  باإلضافة إلى فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص ليساىـ بدكره في إنعاش ىذا

كلمبنكؾ لتساىـ ىي بدكرىا في تمكيمو عف طريؽ القركض العقارية كغيرىا مف اإلجراءات لكف 
بلحات عبر ىذا القطاع في القضاء عمى مشكؿ السكف الذم إلى أم مدل ساىمت ىذه اإلص

كاسعة في الجزائر؟ ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو  مف خبلؿ تحميؿ البيانات  حتعاني منو شرائ
 175:التالية

 .2000-1995مفترةيمثؿ برنامج السكنات المنجزة الحضرية كالريفية ل 01رقـ :جدكؿ 

  .المصدر كزارة السكف*

                                                
 .2009-1995، حصيمة البرامج السكنية لمحكومةغطيات كزارة السكف كالعمراف، م175

برامج 
 السكنات

 
ــ  ـ

 السنوات

 
 السكنات احلضرية

السكنات 
 اجملموع %النسبة الريفية

السكن 
 االجتماعي

 %النسبة

 
السكن 

 تسامهيال
 

 %النسبة
السكن 
 اآلخر

النسبة
% 

السكن 
 الرتقوي

 %النسبة

1995 42208 32 5896 4 9060 6 26271 19 48087 36 131522 

1996 39819 35 3127 2 21092 18 15724 14 32523 28 112282 

1997 46513 41 3892 3 18482 16 15959 14 26751 23 111597 

1998 51588 42 4176 3 22366 18 9299 7 33946 27 121375 

1999 41984 33 3181 2 32445 26 7389 5 39209 31 124208 

2000 60484 46 1999 2 23535 18 9561 7 34493 26 130072 

 731259 29 215009 11 82203 17 127180 3 22271 38 282596 اجملموع



 نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف الدكلة استمرت في سياستيا التدعيمية لمسكف     
االجتماعي، يظير ذلؾ مف االنجازات المحققة خبلؿ ىذه الفترة، بالمقابؿ نبلحظ أف السكف 

ة لمسكف الترقكم نبلحظ انو لـ أما بالنسب .التساىمي حقؽ نسبة متكسطة، نتيجة لقمة الميتميف بو
يحقؽ نسبة كبيرة نظرا لتكمفتو العالية، ككذا لنقص التمكيؿ، خاصة كاف الصندكؽ الكطني لمتكفير 

كما أف السكنات الريفية  كاالحتياط قد تكقؼ عمى تمكيؿ مثؿ ىذه السكنات بسبب ضئالة مكارده
 :لـ تعرؼ تطكرات ممحكظة كىذا راجع لعدة أسباب منيا

 .كر األكضاع األمنية مما أدل بالمكاطنيف إلى ىجرة الريؼ تدى-
 .حجـ اإلعانة المالية المقدمة كالتي ال تكفي إلتماـ السكنات-

 .تكجيو المستفيديف مف اإلعانات المقدمة ألغراض أخرل غير بناء السكنات-
في الفترة فقد استمرت الجزائر في تبني السياسة المنتيجة  1999أما المرحمة التي تبدأ مف 

بمعطيات جديدة ارتكزت حكؿ فترة حكـ الرئيس  عبد العزيز بكتفميقة، ككذلؾ السابقة، لكف تميزت 
 :في كجكد عدة مؤشرات ساىمت في التأثير عمى قطاع السكف أىميا

 .التحسف الممحكظ في األكضاع األمنية-
كزيادة حصة إنتاج الجزائر  االنفراج النسبي في األكضاع االقتصادية بعد ارتفاع أسعار البتركؿ،-

 176 .كبيؾضمف منظمة اال
لكف أىـ السياسات التي انتيجت في ىذه الفترة كانت صيغ السكف الترقكم كصيغة البيع       

باإليجار كمحاكلة التركيز عمى المسكف بجانبو السياسي كاالجتماعي، صيغ البيع باإليجار مف 
ال يستطيعكف امتبلؾ مسكف ترقكم أك تساىمي السكف مكجو لمطبقة المتكسطة ألف غالبيتيا 

فيعتبر ذك تكمفة مرتفعة ال يمكف الحصكؿ عميو سكل مف طرؼ ذكم الدخؿ المرتفع،  كلقد 
 1990التي تأسست سنة -عدؿ-أككمت صيغة البيع باإليجار إلى ككالة  تحسيف السكف كتطكيره
ؽ الرسمية كالتي تركزت حكؿ كالتي عنيت بدراسة الطمبات حسب الشركط التي حددتيا المكاثي

 :مايمي
ىذه الصيغة مف السكف مكجية لكؿ شخص ال يممؾ مسكف، كلـ يستفد مف أم مسكف ممكؿ  -

 .   بأمكاؿ عمكمية كال يتجاكز مستكل دخمو خمس مرات األجر الكطني
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 .% 25تسدد دفعة أكلى مف ثمف المسكف كالتي ال تقؿ عف -
الب السكف عميو أف يسدد شيريا أقساط شراء المسكف بعد التأكد مف مستكل دخؿ الشخص ط- 

الباقية كالذم يحدد ثمنو النيائي بعد إتماـ االنجاز كما أف مصاريؼ التسيير تسدد مع األقساط، 
لقد حاكلت السياسة المنتيجة في قطاع السكف أف تربط ىذه  .سنة 20كىذا في مدة ال تتجاكز 

 :الجزائرم كيظير ذلؾ مف خبلؿ المؤشرات التالية الصيغة بالتركيبة السكسيكلكجية لممجتمع
عدد أفراد األسرة التي تسعى لمحصكؿ عمى مسكف كفؽ ىذه الصيغة، حيث أف معظـ المتقدميف -

 .لمحصكؿ عمى مسكف ىـ مف األسر متكسطة الحجـ كليس العائبلت الكبيرة
 . في السكناتمنح السكنات كفؽ عدد األسرة، كىذا مف أجؿ تحسيف مستكل االستقباؿ  -

كما أف السياسة الخاصة بقطاع السكف في ىذه الفترة قد أعطت أىمية كبيرة لممسكف باعتباره      
مكانتيا كىذا  تفاعبل في تثبيت أسس الدكلة؛ في محاكلة إعادة الثقة ألجيزة السمطة التي تزعزع

ماليا بتحمؿ جزء مف  بمحاكلة استيفاء كؿ المشاريع المعمنة كفؽ ىذه الصيغة، كمحاكلة تدعيمو
النفقات التي تعد أعباء إضافية تحسب عمى ميزانية الدكلة المكجية لمسكف، حيث تـ تخصيص 

                 177.مميار أكرك مف أجؿ المخطط الخاص بالسكف 2.5
غير أف ىناؾ عدة متغيرات تطرح نفسيا حكؿ السياسة المنتيجة في مجاؿ السكف       

نظاـ اقتصاد السكؽ : شكؿ عائؽ أماـ القضاء عمى السكف الكضيع أىميااالجتماعي، كالتي ت
الذم يفرض عمى الدكلة التقميص مف السكف االجتماعي، ذلؾ أف التحكؿ مف اعتبار السكف 

أف تمكيؿ  أممنتكج سياسي اجتماعي بحت إلى اعتباره منتكج اقتصادم خاضع لمنطؽ السكؽ 
عيمو، فكؿ المساعدات كاإلمكانيات التي كضعت تحت السكف أصبح يمر عمى بنكؾ كال يمكف تد

تصرؼ الصندكؽ الكطني لمسكف لـ تتمكف حتى مف المساعدة عمى شراء مسكف كىذا راجع 
لمطمبات الكثيرة كعدـ التكازف بيف اإلمكانيات المتاحة كالطمب المتزايد كما نجد أف الدكلة في ىذه 

لصالح السكف الريفي الذم حاكلت الدكلة أف  الفترة قد اعتمدت عمى تقميص السكف االجتماعي
 ،تيتـ بو في إطار إعادة االعتبار لدكر الريؼ بعد االنفراج األمني مف خبلؿ تكفير السكف البلئؽ

كالدعـ ألفبلحي المتصاص البطالة كاالىتماـ بالبيئة الريفية التي بدأت تعرؼ ظاىرة التصحر، في 
ؼ السكف االجتماعي تغيرات، ىذا األخير ىك سكف غير محاكلة لجمب السكاف إليو كذلؾ فمقد عر 
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قابؿ لمتنازؿ عف ممكيتو مف قبؿ الدكلة في ىذه الفترة إلى أف سمحت بالتنازؿ عنو في إطار 
 .  2003التنازؿ عف أمبلكيا كذلؾ كفؽ المرسـك الذم صدر سنة 

 مع النسب المئكية 2009-2005يمثؿ البرامج المسجمة لمسكف ضمف المخطط الخماسي  02:جدكؿ رقـ-
 .حسب كزارة السكف

 
 
 
 
 
 
    .2009-2005يمثؿ حالة تحقيؽ البرامج السكنية ضمف المخطط  03 :رقـ جدكؿ-

 .9002كزارة السكف كالعمراف، : المصدر*

  البراهج

خمطط 
 مخاسي

برنامج تكميلي 
 مشال

ذات  برنامج سكن
 نوعية

 بتثبيتبرنامج خاص 
 السكان

برامج أخرى 
 خاصة

جملموعا  

 890 311 733 14 545 29 500 16 700 11  412 239 سكن اجتماعي

 440 261 0 0 000 18 707 9  733 233 سكن تساىمي

فيسكن ري  394 238  40 593 63 300 0 12 565 510 696 

سكن، أراضي 
 115 129 0 0 0 0  115 129 للبيع

 068 38 0 0 0 0  068 38 سكنات ترقوية

 1251209 27298 29545 97800 62000  1034566 المجموع

 24,93% 53,97% 100,00% 16,87% 18,87% 23,14% سكن اجتماعي

 20,89% 0,00% 0,00% 18,40% 15,66% 22,59% سكن تسامهي

 40,82% 46,03% 0,00% 64,72% 65,47% 38,11% سكن ريفي

سكن، أراضي 
 10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,48% للبيع

 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,68% سكنات ترقوية

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% اجملموع

 



لقد تغيرت السياسة المنتيجة في مجاؿ السكف مع تغير النظاـ االقتصادم كاإلصبلحات 
مف لكف ىناؾ العديد   التي باشرتيا الدكلة، كيظير ىذا مف خبلؿ مختمؼ الصيغ التي انتيجت

التحميبلت التي تطرح حكؿ ىذه السياسات خاصة كأف العجز عمى مستكل ىذا القطاع مازاؿ 
لبنكؾ مف أجؿ الحصكؿ امستمران كما أف حدتو تتفاقـ، كذلؾ نجد أف التسييبلت التي كضعتيا 

ثبلث مرات األجػر  القاعدم، أما  اعمى مسكف مخصصة لفئة معينة كالتي تتجاكز مداخيمي
ل فيي مستثناة مف ىذه التسييبلت كبالتالي نجد أف أصحاب المدخكؿ المتكسط أك الفئات األخر 

  .القاعدم ىي الغالبية، كما أف مؤشر الفقر يغمب عمى األكثرية مف أفراد المجتمع
 :سنحاكؿ مف خبلؿ البيانات التالية تحميؿ البرامج الكطنية لمسكف كتقييميا 

  2009-2005نفيذ مف حجـ السكنات لممخطط الخماسي يمثؿ البرامج المدرجة لمت 03:جدكؿ رقـ-

 .2009كزارة السكف : المصدر*

 الجدول بالنسب المئوية+ البرامج لمسكنات  المدرجة لمتنفيذ حسب النوع 

 الس  نة                          

  البرنام  ج

 المج موع  7002 2006 2005

 014 172 272 21 689 38 053 112 سكنات اجتماعية

 993 160 271 19 538 57 184 84 سكن تساىمي

 653 314 871 44 017 137 765 132 سكنات ريفية

 632 9 936 6 696 2 0 سكن وأراض للبيع

 167 12 772 2 558 5 837 3 سكن ترقوي

 324 54 164 15 160 39  البناء الجاري تنفيذه

 723783 110286 280658 332839 المجم وع

السن  ة                       

    البرنامج   
2005 2006 

السداسي 
 المجم وع    اْلول

 23,77% 19,29% 13,79% 33,67% سكنات اجتماعية

 22,24% 17,47% 20,50% 25,29% سكن تساىمي

 43,47% 40,69% 48,82% 39,89% سكنات ريفية

 1,33% 6,29% 0,96% 0,00% سكن وأراض للبيع

 1,68% 2,51% 1,98% 1,15% سكن ترقوي

تنفيذهالبناء الجاري   - %13,95 %13,75 %7,51 

 100,00% 100,00% 100,00% المجم وع
%100,00 



يمكف القكؿ مف خبلؿ الجداكؿ السابقة أف سياسة السكف كاف البد أف تعالج النقص الكبير 
لحصار في الكحدات السكنية، زيادة عمى المطالب االجتماعية األخرل كالتي كانت مرىكنة با

حركة، كبالتالي أزمة السكف في الجزائر ىي عبارة عف تراكمات األمني الذم كاف يطكؽ أم 
 . لسنكات طكيمة، لكف عمى العمـك يتـ مف حيف آلخر التنفيس لبعض الفئات المجتمعية

إف سياسة السكف في الجزائر التي كانت كما تزاؿ تعتمد في مجمميا عمى الدكر   
النجاز كالتسيير بما في ذلؾ التمكيؿ كالتكزيع، بؿ تعدل دكر الدكلة في األساسي لمدكلة في ا

بعض األحياف إلى التدخؿ حتى في البناء الذاتي كالترقية العقارية ، قد زاد مف أزمة السكف 
تعقيدا، كىذا دليؿ عمى عدـ إشراؾ المكاطف في ىذه السياسة،ألف دكر الدكلة ىك دكر محكرم، 

برىنت مع مركر يا ألن اعؿ في رسـ ىذه السياسة كتنفيذىا كمراقبتيا،لكف ينقصو إشراؾ الفك 
الكقت عمى فشميا في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كذلؾ بالرغـ مف المبالغ المالية الباىظة التي 
صرفت في ىذا القطاع، فمقد تحكلت كؿ المجيكدات التي بذلت في ىذا الميداف منذ أمد بعيد إلى 

 ."لسكف في الجزائربأزمة ا"ما أصبح يعرؼ 
، كقد يفسر ذلؾ بزيادة عدد السكاف بدكف كما   ازدادت ىذه األزمة تعقيدا يكما بعد يـك

  تزايد مماثؿ في عدد السكنات، إضافة إلى تزايد النزكح الريفي اتجاه المدف خاصة خبلؿ ما يسمى

) في زماـ األمكر ، ضؼ إلى ذلؾ عدـ قدرة الدكلة عمى التحكـ (التسعينيات)بالعشرية السكداء 
كاإلىماؿ اإلدارم عمى  البيركقراطية، غياب النجاعة في التسيير، المحاباة الرشكة، ،البلمباالة

، كبالتالي بالرغـ مف كؿ اإلمكانات (الخ...مستكل اإلدارة المركزية فيما يخص المضاربة بالعقار
ف تحقؽ كلك بعض النمك المادية التي سطرت لقطاع السكف خبلؿ ىذه الفترة كالتي استطاعت أ

حسب اإلحصاءات، إال أف العجز مازاؿ كبير جدا ، فحسب الدراسات التي قاـ بيا البنؾ 
العالمي، فإف المسكف في الجزائر يكمؼ غاليا فاألسرة  تحتاج مف تسع إلى عشر سنكات لبلدخار 

 ة في المساعدةحتى تتمكف مف شراء مسكف متكاضع في المدف الكبرل، كبالتالي يعتبر دكر الدكل
عمى الحصكؿ عمى مسكف أمران محكريا، لكف السؤاؿ الذم يبرز ىك ىؿ أف الدكلة تعتبر عامبل 

 مساعدا أـ أنيا عامبل معرقبل بيذه الصيغة حسب الرؤية الميبرالية؟
إف السياسة المنتيجة بالجزائر في مجاؿ السكف تركز عمى الجانب الكمي حيث أنيا           

سكف مف منطمؽ البرامج كالمشاريع المعمنة التي يجب أف تككف، كىذا كفؽ النظرة تتعامؿ مع ال
السياسية التي تركز عمى العكامؿ االجتماعية التي تبرز دكر الدكلة كمكجية فقط كأىميتيا في 

ف السياسة المنتيجة ال يمكنيا أف تتبنى الرؤية الميبرالية الخاصة أتسيير المجتمع، خاصة ك 



ف الجزائر حديثة العيد بالتجربة ضمف اقتصاد السكؽ،كما أف لعب دكر الدكلة ألة بالسكف مباشر 
كمكجية فقط قد يخمؽ رد فعؿ عكسي حكؿ الدكلة كسياستيا، لكف السياسة المنتيجة تنتج السكف 
لمف؟كبأم ثمف؟ ألف أغمبية السكنات حسب السياسة المنتيجة في ىذه الفترة مكجية لفئة معينة، 

تخمي التدريجي لمدكلة عف كظائفيا التقميدية المحتكرة لمقطاع، باعتبار تدخؿ اآلليات كىنا يبرز ال
فالدكلة أصبحت تنظـ كترعى فقط عممية اإلنتاج  الجديدة المتحكمة في عممية اإلنتاج كالتمكيؿ؛

كالتمكيؿ مف خبلؿ النصكص القانكنية، فالسكف االجتماعي في ىذه الفترة قد تـ تقميصو دكف 
ف السكنات أالبدائؿ الكفيمة الستيعابو، كتنشيط السكؽ االيجارم المعقكؿ الثمف مثبل، كما ك إيجاد 

التي يتسمميا أصحابيا عبر صيغ البيع باإليجار قد اعتبرت باىظة الثمف باعتبار األجكر التي 
ات يدفعيا أصحابيا لقاء التسيير كالممكية، لكف الدكلة ال تستطيع أف تدعـ ىذا النكع مف السكن

 178.كذلؾ لعدة اعتبارات أىميا أف الدعـ مكجو لمفئة الفقيرة فقط لمحصكؿ عمى مسكف
مف خبلؿ السياسات التي انتيجت نبلحظ أف الدكلة لـ تعد المتعامؿ الكحيد في إنتاج كتمكيؿ     

السكف، ذلؾ أف الظركؼ االقتصادية كالسياسية فرضت عمى الجزائر التعامؿ بمنطؽ مختمؼ عما 
 عامؿ بو سابقا، حيث أصبح التعامؿ مع المسكف اقتصاديا كذلؾ كانت تت

فرؽ كبير بيف ما  السكؽ، لقد كاف ىناؾ اقتصاد بتشجيع االستثمار ككنو منتكج يخضع لمنطؽ
يحدث في الكاقع كبيف ما يتـ التخطيط لو في سياسة اإلسكاف، فبالرغـ مف القكانيف كالمراسيـ 

مكيمي الكبير إال أف التبلعبات المبلحظة بالنسبة لمسكنات المنظمة لمسكف، إضافة لمجانب الت
الممنكحة كالتي تسمح لمبعض بامتبلؾ عدة مساكف كالبعض األخر ال يممؾ أم مسكف كال يمكنو 

قمؿ مف مصداقية سياسة اإلسكاف كمف دكر الدكلة في ىذا المجاؿ،   الحصكؿ عميو؛ كؿ ىذا قد
؛ فالفساد اإلدارم عمؽ ي تفاقـ أزمة السكف كأزمة الدكلةفالتبلعبات اإلدارية الحاصمة ساىمت ف

كبشكؿ كبير مف أزمة السكف  مما كلد السخط لدل العديد مف أبناء المجتمع الذيف يعبركف عف 
ذلؾ بالخركج إلى الشارع كتحطيـ األمبلؾ العمكمية كبالتالي الثكرة ضد النظاـ العاـ، كفي المقابؿ 

حقاؽ العدالة في تكزيع  نجد أف الدكلة ال تحرؾ ساكنا في ما يخص التحقيؽ في ىذا األمر كا 
 . السكنات إلى مستحقييا 

أما في السنكات األخيرة كضمف البرامج المسطرة تعيدت الحككمة بأنيا ستطرح خطط لبناء      
لكف ىذا المشركع  بغية حؿ أزمة النقص في السكف في الجزائر 2009مميكف كحدة سكنية بنياية 
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فشؿ نتيجة لغياب الرقابة عمى المشاريع فاألغمفة المالية التي رصدت لذلؾ  ىي عرضة باء بال
 لمنيب كالتبديد مف جية كتضخيـ الفكاتير مف طرؼ المقاكليف 

الخكاص زيادة عمى سكء التخطيط الحضرم الذم تعاني منو الجزائر الذم كاف السبب في 
ىذه األزمة فتعكد إلى إدارة الدكلة لقطاع البناء  أما أسباب تفاقـ االعتداء عمى العقار الفبلحي، 

كالتخطيط الحضرم غير المناسب، كتزايد النمك السكاني، كمحدكدية تمكيؿ الرىف السكني كاليجرة 
  179.القركية السريعة نحك المدف بسبب العنؼ السياسي في تمؾ المناطؽ

مف خبلؿ ربطيا بالمكاسـ ما يمكف قكلو في األخير أف أزمة السكف ال يمكف معالجتيا     
ال يستجيب لمنمك الديمغرافي المتزايد، بؿ ( مناسباتي) االنتخابية لحشد الدعـ، كتخطيط ظرفي

يجب النزكؿ إلى الشارع لمعرفة حجـ المشاكؿ التي يعاني منيا المجتمع، كمف ثمة تخطيط 
ف كاف ىناؾ  جيد ال يستياف بو تحاكؿ مف خبللو الدكلة القضاء كمية عمى مشكؿ السكف، حتي كا 

في ىذا المجاؿ ال تزاؿ تبذلو الحككمة، لكف ىؿ سيتحقؽ السكف القار الذم يمكف مف خبللو 
 العناية بالرفاىية المتكاممة لمفرد الجزائرم؟  

o قطاع التربية و التعميـم: المطمب الثالث 

دفة إلى ترشيد لقد خاضت الجزائر منذ أكاخر العشرية الفارطة جممة مف اإلصبلحات اليا       
القطاع الحككمي كتمكينو لمعب دكره المطمكب في إحداث طفرة التنمية البلزمة لبناء تحديات 
القرف الحادم كالعشريف،إف تحقيؽ مثؿ ىذا التحكؿ يستدعي إحداث نقمة نكعية عمى مستكل 

كىك ال يتأتى العناصر البشرية التي ستقكد عجمة التطكر كالتغير كتتحمؿ أعباء التنمية المنشكدة، 
إال بإصبلح شامؿ كعميؽ لممنظكمة التربكية كالتي يجب إف تمعب دكرىا كرائد في نشر المعارؼ 

كالعممية، كالتأقمـ مع التحكالت الداخمية؛ كلما  ةكالميارات الضركرية لمكاكبة المستجدات التكنكلكجي
الجزائر كنظرا لما  كاف االعتناء بالعنصر البشرم مف أكلكيات سياسة اإلصبلح اإلدارم في

لمتربية كالتعميـ مف دكر أساسي في تنمية كتطكير ىذا المكرد،فقد حضيت المنظكمة التربكية 
ضمف مخطط إصبلح القطاع الحككمي بأكلكية، لكف السؤاؿ المطركح ىؿ حققت إصبلحات 
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رار قطاع التربية كالتعميـ األىداؼ المرجكة منيا كضماف تعميـ مستداـ، كالحفاظ عمى استق
 180.القطاع؟ ىذا ما سنجيب عنو مف خبلؿ اآلتي

يتككف النظاـ التربكم الجزائرم مف ثبلثة قطاعات كبرل مكضكعة تحت الكصاية اإلدارية      
كزارة التربية الكطنية كزارة التككيف الميني، :  كالتربكية لثبلث كزارات منفصمة ىي عمى التكالي

 :كيضـ النظاـ التربكم الجزائرمكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، 
جباريا لكؿ األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف ستة إلى ستة عشر سنة يشمؿ - تعميما أساسيا كا 

أساسيتيف ىما مرحمة التعميـ االبتدائي، كمرحمة التعميـ المتكسط كيدـك تسعة سنكات  مرحمتيف
 .كيتكج بشيادة التعميـ المتكسط

 .مف تبلميذ التعميـ المتكسط %50ث سنكات كيستقبؿ حكالي ثبل ؽتعميما ثانكيا، يستغر -
تعميما عاليا، يكفر تككينا متنكعا في مرحمة التدرج أك ما بعد التدرج في جامعات منظمة في -

 .عميا، كمعاىد سشكؿ كميات مدار 
ع تككينا مينيا يحقؽ تككينا أكليا كتككينا مستمرا يتكج بشيادات مينية أك تأىيؿ ميني في فرك -

 181 .مينية كاختصاصات متعددة
كفي ىذا اإلطار سطرت الدكلة مجمكعة مف اإلصبلحات ضمف المنظكمة التربكية مست     

مختمؼ أركانيا، كذلؾ ضمف مسعى يرمي إلى تكييؼ ىذه األخيرة مع مختمؼ التحكالت المسجمة 
االقتصاد التي  الدكلي مثبل تتمثؿ أىـ التحكالت في عكلمة عمى كافة األصعدة؛ فعمى الصعيد

التحضير البلئؽ لمكاجية التنافس الحاد الذم  كلممجتمع ككؿ، تشترط عمى المنظكمة التربكية
، حيث ترتبط الرفاىية االقتصادية لؤلمـ بحجـ كنكعية المعارؼ العممية 21يميز بداية القرف 
كثانيا في التطكر  ف،التي يتعيف عمييا، إدراجيا في برامج التعميـ كالتككي ةكالميارات التكنكلكجي

ككذا الكسائؿ الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ التي تفرض  ةالمتسارع لممعارؼ العممية كالتكنكلكجي
إعادة تصميـ مبلمح الميف، كتشترط مف التربية التركيز في برامجيا كطرائقيا البيداغكجية عمى 

دماج المتعمميف في كسط تنمية القدرات التي تسمح بالتكيؼ مع ىذا التطكر في الميف كتيسير إ
 . ميني معكلـ
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ضمف ىذا السياؽ العاـ حدد مخطط العمؿ المصادؽ عميو مف طرؼ مجمس الكزراء في 
 :المحاكر األساسية إلصبلح المنظكمة التربكية فيما يمي 2002افريؿ
 لقد كضعت الجزائر كمنذ االستقبلؿ مسألة التربية الكطنية ضمف أىـ  :التربية الوطنية

السياسات الكطنية، كبعد أكثر مف أربعيف سنة مف المجيكدات المكثفة فقد تـ فعبل أكلكيات 
لتصؿ إلى أكثر مف سبعة مبلييف  1962مضاعفة األعداد اإلجمالية لمتبلميذ بعشر مرات منذ 

المدارس كما تمت  كنصؼ المميكف تمميذ، كىذا يعني أف ربع سكاف الجزائر يرتادكف حاليان 
عدد الثانكيات    المدرسية الستقباؿ  التعداد المتزايد لمتبلميذ، حيث ارتفع مضاعفة عدد اليياكؿ

، كما تمت برمجة انجاز أزيد 2006ثانكية سنة 1500 إلى أكثر مف 1962ثانكية سنة 39مثبل مف 
كىك ما يمثؿ ربع االكماليات التي  2009-2004إكمالية في إطار المخطط الخماسي 1000مف 

182.كانت مكجكدة
 

أف التنمية الكمية في مجاؿ التربية التي تـ تحقيقيا في سياؽ متميز باالنفجار الديمغرافي، غير  
باختيار شعار تربكم ذم صيغة ديمقراطية، قد كاجيت نقائص كاختبلالت ك في نفس الكقت 

أثرت عمى نكعية التعميـ الممنكح ككذا عمى مردكد المنظكمة في مجمميا، كمع ما تميزت بو 
كضعيتو، كالذم ارتبط أساسا بتقميص وتدهور  عينيات مف جمكد عمى مستكل التعميـسنكات التس

الكسائؿ المتاحة لو بسبب األزمة التي عرفتيا الببلد، أصبح لزاما عمى المدرسة الجزائرية ربح 
الرىانات التي فرضتيا األكضاع الداخمية بالتضافر مع العكامؿ البيئية الخارجية كالتي يمكف 

 :يتمخيصيا ف
 .رىاف النكعية لصالح اكبر عدد ممكف-
مف التبلميذ مف نفس العمر إلى نياية  %90رىاف إتماـ ديمقراطية التعميـ كىذا لمكصكؿ إلى -

مف  % 75كتحقيؽ قبكؿ  % 60التعميـ القاعدم اإلجبارم، لككف إف النسبة التي تحققت لـ تتجاكز
 .2007لزامي لغاية تبلميذ السنة الرابعة متكسط في التعميـ ما بعد اإل

كالذم ينبغي تكظيفو في المضاميف كفي تحسيف طرؽ  ارىاف التحكـ في العمـك كالتكنكلكجي-
 .التعميـ

 .رىاف التنمية المستدامة كتحقيؽ تربية كتعميـ مستداـ لجميع الشرائح العمرية-
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البيداغكجي رىاف العصرنة كالتي ال ينبغي حصرىا في مجرد عصرنة السندات كالتجييز التقني -
ف تؤثر عمى المدرسة الجزائرية بما فييا المضاميف التعميمية، التأطير، أك لكف ينبغي  فقط،

 183.التنظيـ كالتسيير
بناءا عمى تشخيص لجنة إصبلح المنظكمة التربكية تـ تحديد أىـ الجكانب التي تقتضي إدخاؿ  

مككنيف إعادة التنظيـ كذلؾ الجانب البيداغكجي، تككيف ال: بعض اإلصبلحات كقد تمحكرت حكؿ
 :عمى النحك التالي

 :الجانب البيداغوجي-0
 184"لجنة إصبلح المنظكمة التربكية"تـ تشكيؿ لجنة فرعية إلصبلح البيداغكجيا ضمف  لقد  

ميمتيا تقديـ  عضكان  43، كقد ضمت في تشكيميا2000مام  31كالتي بدأت أشغاليا بتاريخ
ه المجنة لتسيير أشغاليا عمى منيجية تقـك عمى تشخيص االقتراحات كاآلراء كقد اعتمدت ىذ

األكضاع التي كانت سائدة كمف ثـ تقديـ االقتراحات كالبدائؿ التي تراىا مناسبة، كقد أكدت ىذه 
المجنة عمى أف كاقع البيداغكجيا مكسـك أساسا بالتناقض بيف مستمزمات البناء العقبلني كالتسيير 

كقد  ،نة اليامة التي تبكأىا السياسي عمى حساب البيداغكجيالفكضكم كىذا مرده إلى المكا
حصرت المجنة مجمكعة مف االختبلالت التي يعاني منو الجانب البيداغكجي في ثبلث 

فعمى مستكل المكاد التعميمية : (المكاد التعميمية، نظاـ التقكيـ كالتكجيو، كالمناىج)ىي :مستكيات
لتكامؿ بيف مختمؼ أطكار التعميـ مف االبتدائي إلى المسجمة في غياب ا  يمكف حصر النقائص

المتكسط إلى الثانكم، كثافة البرامج ككثرة المكاد األمر الذم يقمؿ مف نجاعة النشاط التربكم 
باإلضافة إلى قمة االىتماـ بالمكتسبات  كيترتب  عنو ضعؼ نسبة النجاح في مختمؼ االمتحانات

رامج كما أنو كمف حيث الطرائؽ المعتمدة يطغى التركيز القبمية لممتعمـ عند كضع محتكيات الب
عمى الحفظ كاالسترداد كىذا عمى حساب تنمية قدرة التحميؿ كاالستنتاج كالحكـ كالركح النقدية 
كاإلبداع،  كاحتكار المعمـ لمسمطة البيداغكجية عمى حساب النشاط الذاتي لممتعمـ كمرد ذلؾ إلى 

   185.غكجية عبلكة عمى قمة فعالية الكسائؿ التعميمية المتاحةالمعمـ بالمذكرات البيداتقيػد 
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أما بالنسبة لنظاـ التقكيـ كالتكجيو فقد الحظت المجنة كجكد نقائص كاختبلالت نتيجة ضعؼ     
االنسجاـ كالتكافؽ بيف النمكذج النظرم كالتطبيؽ الميداني، مما تسبب في غياب تقكيـ عممي 

نسبة الرسكب المدرسي،  عنتج عف ذلؾ عدة سمبيات مثؿ ارتفا كمكضكعي لمكتسبات المتعمـ كقد
كضعؼ نتائج مختمؼ االمتحانات في جميع االمتحانات في جميع المستكيات كالتي تعد فعبل 
مؤشرا خطيرا لضعؼ الكفاية التربكية كالمردكد المدرسي بصفة عامة الشيء الذم جعؿ الحديث 

درجة تبعث عف القمؽ نظرا لؤلعداد اليائمة مف يكثر عف التسرب المدرسي في المجتمع إلى 
 186.في نياية السنة التاسعة كالسنة الثالثة ثانكم ةالتبلميذ كالطمبة الذيف تمفظيـ المدرسة خاص

فيما يتعمؽ بالمناىج التربكية فقد أكدت المجنة أف تصميـ المناىج التربكية تعكد في أما      
إقامة المدرسة األساسية، كلـ يشمميا التغيير أك التعديؿ محتكياتيا إلى عقكد خمت أم إلى سنكات 

باستثناء بعض المكاد مما جعميا غير مكاكبة في مجمميا لمتغيرات الحاصمة في المجتمع الجزائرم 
كالتغيرات التي يشيدىا المستكل العممي كالمعرفي الذم أحدثتو التقنيات الحديثة في اإلعبلـ 

كعمى ضكء تشخيص ىذه المجنة كمقترحاتيا التي تضمنيا  ة،كاالتصاؿ في مجاؿ عمـك التربي
 2008-2007التقرير النيائي، سطرت الحككمة برامج كتدابير إصبلحية ابتداءا مف السنة الدراسية 

باإلضافة إلى إصبلح نظاـ التقكيـ كذلؾ في  لكضع ترتيب لمتقييـ التمقائي ليذه البرامج كتكييفيا،
ت المنظكمة التربكية مف خبلؿ التركيز عمى التقكيـ البيداغكجي، إطار التحكؿ الكيفي لمخرجا

كاالنتقاؿ شيئان فشيئان إلى المحاكر التي ليا عبلقة بتقكيـ اداءات المعمميف كالمؤطريف لممؤسسات 
التعميمية، كالمتابعة الميدانية لتطبيؽ البرامج التعميمية مف خبلؿ األداء اليكمي لممعمـ داخؿ القسـ 

سة التعميمية، كليذا الغرض فقد تـ إنشاء لجاف محمية عمى مستكل مديريات التربية أك المؤس
، كحصر االحتياجات عمى (البرامج ،المناىج كالكتب)تسير عمى متابعة تكزيع الكسائؿ التعميمية 

ك جمع المعمكمات الضركرية كحكصمتيا إلرساليا  بصفة دكرية إلى  ،مستكل الخرائط التربكية
 .مركزية كاستثمارىاالمصالح ال

 ثر األمر الصادر بتاريخإلقد أدل اإلصبلح الذم عرفتو المنظكمة التربكية  :تكوين المكونين-  9
إلى تكظيؼ عدد ىائؿ مف المساعديف كمعمميف كأساتذة لمتعميـ األساسي ، 1976 افريؿ16

النكع، كلـ يتعد مقاييس التكظيؼ تخضع لضغكط الكـ ال  لمتربية، فكانت ةبالمعاىد التكنكلكجي
مستكل القسـ النيائي  -بما فييـ سمؾ األساتذة -ؼأعمى مستكل لجؿ المترشحيف ليذا التكظي

أك الدركس المسائية،     الثانكم، كما اقتصر التككيف أثناء الخدمة حينيا عمى مجرد بعض
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الختبلالت في كنظرا ليذه ا الممتقيات أك األياـ التربكية التي كانت تنظـ تحت إشراؼ المفتشيف،
مجاؿ التككيف تقرر إنشاء مديرية مركزية خاصة بالتككيف كمفت بتجسيد كمتابعة سياسة التككيف 
كبالرغـ مف أف ىذه األخيرة قد حققت بعض النتائج إال أنيا بقيت دكف المستكل المطمكب، حيث 

   187 :سجمت عدة نقائص عمى ىذا المستكل منيا
لـ تصؿ إلى المستكل المأمكؿ بسبب تكثيؼ -أثناء الخدمةسكاء األكلي أك -نكعية التككيف -

انو مف  2000التككيف عمى حساب تككيف النكعية، حيث أثبتت اإلحصائيات في بداية سنة 
باإلضافة  ،منيـ فقط ليـ مستكل البكالكريا زائد ثبلث سنكات جامعية 2000معمـ، 158.000بيف

عجزا في المفاىيـ األساسية كالمغة  يعرفكف 142.000إلى تككيف ميني بيداغكجي، كأف 
أستاذ تعميـ متكسط ال تتكفر فييـ شركط التكظيؼ  99.000مف بيف  93.000كالرياضيات، كما أف 

أستاذ يدرسكف بالتعميـ  53.000التي قررتيا كزارة التربية الكطنية، باإلضافة إلى أنو مف بيف 
ساميف مستكاىـ ال يتعدل مستكل  أستاذ تعميـ أساسي كمعمميف كتقنييف 4010الثانكم نجد

ميندس مف بيف ىذا العدد تـ تكظيفيـ في سمؾ التعميـ  3000البكالكريا  زد عمى ذلؾ أف ىناؾ 
 .بدكف أف يتمقكا تككينا مينيا تقنيا كاف أك عاما

 :باإلضافة إلى النقص المسجؿ عمى المستكل النكعي لمتككيف تـ تسجيؿ السمبيات التالية-
 .ات التككيف كالترقية اإلدارية عمى حساب رفع مستكاه المعرفي كالميني استيدفت عممي▫
 .أكدت النتائج عمى أف التككيف اقتصر عمى مككف تقني في التعميـ ال تككيف مككف مربي▫
 .لـ يراع فيو التحرم المطمكب فاختيار المككنيف كالمؤطري ▫
سي، كمف خبلؿ التككيف لـ يصؿ إلى استيعاب القيـ الكطنية كالعالمية مف خبلؿ النشاط المدر ▫

 .المستكل المنشكد
نعداـ استقبللية المتككف كامتثالو اآللي لمتطبيؽ الحرفي لمحتكل الكثائؽ، األمر الذم أدل بو ا ▫

ثراء تعميمو كتحسيف مستكاه  .إلى عجزه في اتخاذ مبادرات إلنشاء كا 
ت التربية، كعدـ تحضيرىا لمقياـ عجز المصالح المكمفة بمتابعة التككيف عمى مستكل مديريا ▫

 .بتقكيـ العمميات التككينية بمختمؼ مراحميا ك بالشكؿ المطمكب
في إطار العمؿ عمى تنمية رأس الماؿ البشرم مخططا  2007كقد حدد برنامج الحككمة لسنة 

 188:تطكيريا قائما عمى
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،  كقد تميز 2003سنةكيتعمؽ األمر بإجراء تقييـ شامؿ لمترتيب الذم شرع فيو : تككيف أكلي ▪
 .الحصكؿ عمى البكالكريا لمزاكلة التككيف الخاص بالمدرسيفباشتراط 

كيتعمؽ األمر بمكاصمة تنفيذ البرنامج العشرم لمتككيف خبلؿ التشغيؿ الذم  :التككيف المتكاصؿ▪
 .سلفائدة مدرسي التعميـ االبتدائي كالمتكسط لبلرتقاء بيـ إلى مستكل الميسان 2005شرع فيو سنة

 .انجاز برنامج كاسع لتككيف المدرسيف لمتحكـ في األداة المعمكماتية ▪
قد أكد مشركع القانكف التكجييي الذم قدمو كزير التربية الكطنية لممجمس الشعبي الكطني في ل 

منو عمى ضركرة تكفير تككيف أكلي لمختمؼ أسبلؾ التعميـ ال يقؿ عف  77كفي المادة 2007أفريؿ 
ي، كما يستفيد المدرسكف  الذيف تـ تكظيفيـ عف طريؽ مسابقة خارجية مف المستكل الجامع

تككيف تربكم قبؿ تعيينيـ في مؤسسة مدرسية كيمنح ىذا التككيف البيداغكجي في مؤسسات 
   189.التككيف التابعة لمكزارة المكمفة بالتربية الكطنية

ربكم يعد تراكما لعدة إصبلحات، إف الشكؿ العاـ لمييكمة الحالية لمنظاـ الت :إعادة التنظيم-0
المؤرخ في  76/35ككاف يفترض أف يرتكز إصبلح التعميـ األساسي كالتعميـ الثانكم عمى القانكف 

قصد كضع مخطط شامؿ لمنظاـ التربكم، غير أف تطبيؽ ىذا اإلصبلح في مجالو  1976افريؿ16
ة خبلؿ السنكات األكلى لمثمانينات التنظيمي لـ يجسد إال في الترتيبات المتعمقة بالمدرسة األساسي
إلى غاية بداية التسعينات،  1976ليبقى التعميـ الثانكم مسير حسب التنظيـ السارم المفعكؿ قبؿ

 ،حيث صدرت عدة نصكص تشريعية لتنظيـ شعبو، كنظرا لعدـ مبلئمة التنظيـ الذم كاف سائدا
كمة إلعادة تنظيـ، كانطبلقا مف ىذه فقد اقترحت لجنة إصبلح المنظكمة التربكية إخضاع ىذه اليي

 :المقترحات حدد القانكف التكجييي المتعمؽ بالتربية الكطنية عناصر الييكمة الجديدة كالتي تتضمف
190 
إعادة ىيكمة التعميـ اإلجبارم عف طريؽ تقميص مدة الطكر االبتدائي إلى خمس سنكات كتمديد -

كرة التعميـ التحضيرم كبالتالي كضع نظاـ مدة الطكر المتكسط إلى أربع سنكات مع إقرار ضر 
لمتعميـ القاعدم مشكؿ مف تسع سنكات باإلضافة إلى السنة التحضيرية، كييدؼ التعميـ 
التحضيرم إلى إكساب التمميذ العناصر األكلى لمقراءة كالكتابة كالحساب، في حيف ييدؼ التعميـ 

ت األساسية لمكاصمة الدراسة في األساسي إلى إكساب التمميذ المعارؼ الضركرية كالكفاءا

                                                
 .23.صسابؽ،  ع، مرجمشروع القانون التوجييي لمتربية الوطنيةالتربية الكطنية،  ةالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كزار  189
 .56-38.ص ص فسو،المرجع ن ،مشروع القانون التوجييي لمتربية الوطنيةالتربية الكطنية،  ةالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كزار 190



 المستكل المكالي أك االلتحاؽ بالتعميـ كالتككيف المينييف، كمنحو المعارؼ كالميارات كالقيـ،
 .الخ....كالقدرات الخاصة بالمبلحظة، التحميؿ كاالستدالؿ 

ي بالشكؿ الذم يعزز كيعمؽ المعارؼ المكتسبة ف يىيكمة التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكج -
الجماعي ككذا ، كالعمؿ طرؽ كقدرات العمؿ الفردم كتعميؽمختمؼ مجاالت المكاد التعميمية، 

تنمية ممكات التحميؿ كتكفير مسارات دراسية متنكعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختمؼ 
 .الشعب تماشيا مع اختيارات كاستعدادات التبلميذ

التدابير الرامية إلى تطكير استعماؿ  يضاؼ إلى كؿ ىذه اإلجراءات المعتمدة اتخاذ بعض  
عمى التحكـ فييا، ككذا العمؿ (تبلميذ،معمميف،إدارييف)التكنكلكجيا الحديثة كتدريب األسر التربكية

191.عمى تقميص نسبة األمية كالحد منيا
 

 عرفت منظكمة التعميـ العالي في الجزائر تطكرا كميا الفتا،كمع ىذا التطكر  :التعميم العالي
تكلدت عدة اختبلالت عمى ىذا المستكل مردىا الضغط الكبير الناجـ عف الطمب السريع 

 .االجتماعي المتزايد عمى التعميـ العالي
لقد أدل تراكـ االختبلالت عبر السنيف إلى جعؿ الجامعة الجزائرية غير مكاكبة بالقدر الكافي  

رية بتكفير المنشات القاعدية لتمبية لمتحكالت العميقة التي عرفتيا ببلدنا كلقد قامت الدكلة الجزائ
  192.الطمب المتزايد عمى المقاعد البيداغكجية بسبب النمك السكاني المتزايد

 .يمثؿ تزايد الطبلب بالجامعة نسبة لعدد السكاف في الجزائر 01:جدكؿ رقـ-
 2010 2005 2000 1995 1985 1975 السنة

 1000000 740000 407995 238427 103223 36939 عدد الطلبة
نسبة السكان 

 38 32.9 29.8 26 20 16 بادلليون

 .2008-1992تقارير التنمية البشرية: مف إعداد الطالب بناءان عمى: المصدر*       
 . 2008-1980إحصائيات كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي -      

 :1999/2007 ت التاليةأما الجدكؿ التالي فيمثؿ تزايد عدد الطمبة في الجزائر خبلؿ السنكا
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 .5.ص ،2007جكاف ، إصالح التعميم العالي،الجزائركزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،  192



 ـ 2007-1999يمثؿ تطكر عدد الطمبة المسجميف  02:جدكؿ رقـ-
 1999/2000 السنة

 
2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

 902300 743054 740000 647371 589993 543869 466084 407995 التدرج
ما بعد 
 43500 37787 32630 30211 27010 26060 22533 20846 التدرج

 ةالحكلي2004   سبتمبر  كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، التأطير البيداغكجي، حصيمة كآفاؽ،-:المصدر*
 . 13-12.ص ص، 32:رقـ اإلحصائية

de soutien a la  programme d action quinquennal du secteur dans le cadre de programmeMESRS, -

.Alger, novembre, 2004, p 232009-croissance economique2005 
يمكف القكؿ أف الجامعة الجزائرية عرفت في أكاخر العشرية  بالنظر إلى الجداكؿ السابقة،   

 :الماضية مايمي
نسبة تضخـ أعداد الطمبة الكافديف إلى الجامعة، كالتناقص المستمر لممدرسيف بحيث قدرت ال -

طالب، كبمغت ىذه النسبة في أحسف أحكاليا  155بحكالي أستاذ لكؿ  1999المتكسطة لمتأطير سنة
، في حيف أف النسبة المتعارؼ عمييا عالميا 2004طالبا ككاف ذلؾ في سنة 35متكسط أستاذ لكؿ 
طالب، كمع ىذا الضعؼ العددم، سجؿ الضعؼ النكعي حيث لـ تتجاكز  15ىي مدرس لكؿ 

أما  193.مف إجمالي المدرسيف % 15 ساتذة كاألساتذة المحاضريف في ىيئة التدريسنسبة األ
بالنسبة لميياكؿ البيداغكجية فقد عرفت تزايدان، مف خبلؿ البرنامج المسطر مف طرؼ 

   .2009-2005الحككمة

يعطيو  أما عمى مستكل التسيير تشيد الجامعة تسييرا مركزيا ال يراعي النشاط البيداغكجي كال       
؛ حيث ةاألىمية الكافية كفي الكقت الذم تكاجو فيو النظـ التربكية في العالـ تحديات المرد كدي

تتجو نحك تطكير المناىج التسييرية الحديثة مف اجؿ التحكـ في التكاليؼ كتحقيؽ األىداؼ 
إلى التخطيط النكعية، فإف التعميـ العالي في الجزائر ظؿ مسيرا بصكرة استعجاليو كمرتجمة تفتقد 

 194.المحكـ

كعمى المستكل البيداغكجي يضـ التعميـ العالي تخصصات كفركع كبلسيكية لـ تعد تتساير مع -
 الفصل متطمبات الكاقع مف حيث المناىج كالبرامج المخصصة ليا فيي تفتقر إلى  

                                                
 . 2.، ص2004جكيمية 14-13دارة،الجزائر،يكمييـك دراسي بالمدرسة الكطنية لئل ،التأطير البيداغوجي الجامعيكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،   193
 .18.ص ،2006 الجزائر، ، 77: ، رقـكراسات الكرياد ،"دراسات حول الجامعة الجزائرية"محمد غبلـ اهلل، 194



الب كما الفعالة كالتقكيـ المكضكعي لقدرات الط الكسائؿ كالمحتكيات الجديدة، كطرائؽ التعميـ
 195.يبلحظ عدـ إشراؾ األساتذة كاألخذ بآرائيـ في كضع برامج التككيف

انعداـ كجكد أقطاب امتياز كطنية أك أجنبية في التراب الجزائرم التي كاف مف شأنيا أف تمثؿ -
مرجعا ايجابيا لممؤسسات األخرل، يضاؼ إليو غياب التنسيؽ بيف الجامعات الجزائرية كحتى بيف 

 .الكاحدة أقساـ الكمية
 .غياب سياسة كطنية فعالة في مجاؿ البحث العممي-

لجنة كطنية إلصبلح "بعد الشركع في سياسة اإلصبلحات الشاممة في الجزائر، تـ تشكيؿ       
كقد أبرزت في تقريرىا مختمؼ الصعكبات التي تعاني منيا الجامعة، كما   ،196"المنظكمة التربكية

مكيف الجامعة مف القياـ بدكرىا في دفع سيركرة تكييؼ منظكمتيا أعطت الحمكؿ الكاجب إتباعيا لت
كعمى ضكء تكصيات ىذه المجنة  التككينية مع المتطمبات كالحاجات التي أفرزتيا ىذه الصيركرة،

حددت كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  2002افريؿ30التي صادؽ عمييا مجمس الكزراء في 
حيث تتضمف ىذه اإلستراتيجية إعداد كتطبيؽ  لتطكير القطاع، (2013-2004)إستراتيجية عشرية

إصبلح شامؿ لمتعميـ العالي تتمثؿ المرحمة األكلى منو في كضع ىيكمة جديدة لمتعميـ ذات ثبلثة 
دكتكراه، كىي ىيكمة تستجيب لممعايير الدكلية، كتككف مصحكبة  ليسانس، ماستر،:أطكار تككينية

  197.باعتماد تنظيـ جديد لمتسيير البيداغكجي يمية،بتحسيف مختمؼ البرامج التعم

شكمية غير معمقة  ، بعد تنظيـ استشارة2004في الجزائر ابتداء مف  (د.ـ.ؿ)قد تـ تبني نظاـ ل    
ـ 2003-2002الجامعية، ابتداءا مف السنة الجامعيةلتفادم أم عرقمة أك تنديد مف طرؼ األسرة 

الجامعية، ككذا تنظيـ ممتقيات كأياـ دراسية عمى مستكل كالتي تمت في إطار الندكات الجيكية 
، كمنذ تنفيذ ةأمريكية كفرنسية كبريطانيك الجامعات، بمشاركة خبراء دكلييف مف جامعات كندية 

شيد عدد الجامعات التي تعتمد ىذا النظاـ تزايدا ( د.ـ.ؿ)اإلصبلح الجديد القائـ عمى نظاـ
 36إلى أكثر مف  2005-2004السنة الجامعية ة فيمؤسس 11ممحكظا، حيث ارتفع العدد مف 

 .2007 -2006مؤسسة في الدخكؿ الجامعي 

ميدانا، كمقارنة باإلصبلحات السابقة التي مرت بيا الجامعة،  13كقد بمغ عدد مياديف التككيف 
 :فإف ىذا النظاـ قدـ رؤية جديدة لسياسة التككيف الجامعي تتمثؿ في

                                                
 .4-3.،ص ص2000ية جويل 3اىل1، التكوين في مرحمة التدرج،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية 195
ـ، 2000مام 09ق المكافؽ ؿ 1421صفر 5مؤرخ في 2000/101:مرسـك رئاسي رقـ: الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية 196

 . 4.ص ،27:العدد يتضمف إحداث المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية،
 .7.ص ،2007،الجزائر ،جكافإصالح التعميم العالي برنامج كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،  197



 .س تسيير أنجعاستقبللية الجامعة عمى أسا-
إعداد مشركع جامعة يشمؿ االنشغاالت المحمية الجيكية كالكطنية عمى المستكل االقتصادم -

 .كالعممي كاالجتماعي كالثقافي
 .عركض تككينية متنكعة كمنظمة بالتشاكر مع القطاع االقتصادم-
بة الدعـ كدليؿ بيداغكجيا نشطة يشرؼ فييا الطالب عمى تككينو، كتككف الفرؽ البيداغكجية بمثا-

 .ترافقو طيمة مساره التككيني
 .تقييـ مستمر كدائـ لمؤسسات التعميـ كبرامجيا-
 198.تعبئة كؿ األسرة الجامعية كالتحاميا-
لكف ما يقاؿ عمى ىذه األىداؼ التي مف المفترض تحقيقيا لـ تراعي الكزارة المعنية بيذا      

طرة أال كىك التحفيز المادم لؤلستاذ فبل يزاؿ القطاع أىـ محفز عمى الكصكؿ إلى األىداؼ المس
األستاذ الجامعي بعيدا عف األجر الفعمي مقارنة مع  األستاذ الجامعي  في دكؿ الجكار كتكنس 
كالمغرب الذم يتجاكز فييا أجر األستاذ ضعفي ما يتقاضاه األستاذ الجامعي في الجزائر، ضؼ 

قطاع عمى أىـ ما يدكر حاليا في مختمؼ جامعات إلى ذلؾ عدـ اعتماد الكزارة المعنية بيذا ال
العالـ المتقدـ في تبني األسمكب الحديث في التعميـ كىك تمكيف الطالب مف المقاربة النقدية كطرؽ 

 . تحميؿ المعمكمة 
في المياديف التككينية التقنية  ةبالرغـ مف مركر خمس سنكات مف تنفيذ ىذه السياسة، خاص     

 إال انو   ،(L.M.D)دفعة األكلى التي تحمؿ شيادة ليسانس نظاـ كىذا يعني تخرج ال
لـ يتـ بشكؿ رسمي عمى المستكل المؤسساتي التشريعي كالتنفيذم، تشكيؿ لجاف لتقكيـ ىذه 
السياسة حتى اآلف، بعيدا عف الممتقيات الكطنية كالدكلية كالندكات التي تنعقد مف طرؼ الكزارة 

كالتي تكاد تنحصر في مداخبلت الباحثيف فييا عف اإلطار الكصية أك مف طرؼ الجامعات، 
المفاىيمي ليذا النظاـ كعرض تجارب دكلية دكف التقيد بمنيجية تحميؿ كتقكيـ ىذه السياسة بشكؿ 
عممي، يبرز االختبلالت الحاصمة،خاصة أف ىذه لسياسة ىي سياسة مستكردة ناتجة عف إفرازات 

حكؿ مدل فعالية ىذه : كىنا يطرح التساؤؿ ةماعية الحضاريالعكلمة، كليست كليدة بيئتيا االجت

                                                
بحث قدمت في المؤتمر الثاني لمتخطيط  ةكرق (،"(L.M.D)إصالح التعميم العام والعالي في ضوء المقاربة بالكفاءات ونظام"محمد الطاىر طالبي،  198

 .448.،ص2008فيفرم27الى 24ف،المممكة العربية السعكدية، اياـكتطكير التعميـ كالبحث العممي في العالـ العربي، جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعاد



السياسة كمدل نجاعتيا كتحقيؽ أىدافيا خاصة أنيا سياسة إصبلحية تيدؼ إلى تطكير نظاـ 
  199.التعميـ الجامعي في الجزائر

ف ىذا النظاـ الجديد يكاجو عدة عراقيؿ في الميداف منيا تخكؼ الطمبة الصعكبات التي إ     
التككيف في إطار طرائؽ األساتذة في االنتقاؿ مف النظاـ التقميدم نحك مسؤكلية تقديـ  يكاجييا 

العمؿ الجديدة، ضعؼ العبلقة بيف الجامعة كالمؤسسات االقتصادية مما يصعب مف خمؽ فرص 
التككيف التطبيقي الذم يفرضو النظاـ الجديد، كمع االرتفاع المرتقب لمطمبة في السنكات القادمة، 

اإلمكانيات البلزمة لمتجسيد الفعمي  في تكفير تعجز الحككمةس كما ب العممية البيداغكجيةستصع
كالفعاؿ لمثؿ ىذا النظاـ الذم يتطمب مكارد مالية ضخمة خاصة في الظركؼ الطارئة كاألزمات 

يبيف ف: المالية كبالنسبة لممكارد المالية المخصصة لقطاع التعميـ العالي حسب الرسـ البياني التالي
لكف يبقى ذلؾ غير كافيا بالمقارنة مع تدفؽ األعداد  أف ميزانية القطاع عرفت تطكرا ممحكظا

، مقارنة باعتبار أف ىذا القطاع يعد مف أكلكيات التنمية المستدامة اليائمة لمطمبة في كؿ عاـ
يفكرنيا تقدر بميزانيات المعتمدة في الدكؿ األكثر تقدما كأمريكا مثبل نجد أف ميزانية جامعة كال

مميارات دكالر كالتي تحتؿ المرتبة الثانية في التصنيؼ العالمي ألحسف الجامعات في  07:ب
جامعة عالمية؟ كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يمكف  500العالـ، فأيف الجامعة الجزائرية مف بيف 

ات دكف القكؿ أف السياسة التعميمية اعتمدت عمى اإلنفاؽ عمى تخريج الطمبة كبناء الجامع
 .  االىتماـ بنكعية التعميـ بحسب الرسـ البياني التالي
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 .2008-1999يمثؿ تطكر ميزانية قطاع التعميـ العالي لفترة : رسـ بياني-    
مف  مف خبلؿ الرسـ البياني يمكف مبلحظة أف ميزانية التعميـ العالي عرفت ارتفاعات متعددة   

ألؼ دج، ىذه  689مميكف دج ك 95ألؼ إلى  580مميكف دج ك 38حيث انتقمت مف  1998سنة 
الزيادات خصص فييا القدر األكبر لميزانيات التسيير كالتجييز عمى حساب مراجعة اإلصبلحات 
المطبقة كتدارؾ التناقضات بيف الكـ كالكيؼ، كتحميؿ المخرجات التعميمية كمدل استفادة باقي 

 . عات مف ىذه المخرجات خاصة االقتصادية منياالقطا
عمى صعيد المكارد البشرية اعتزمت الدكلة منذ بداية األلفية عمى إعداد مخطط لتطكير أما     

 200 :المكارد البشرية كتحسينو قدر اإلمكاف كذلؾ مف خبلؿ
حيث  كضع مخطط لتككيف المككنيف مدعـك بسياسة إعادة تفعيؿ البحث، كالبحث التككيني ▫

أستاذ  5000أستاذ منيـ حكالي  25000بتنفيذ برنامج لتككيف حكالي 2005قامت الحككمة منذ سنة
 .محاضر

تنشيط مرحمة ما بعد التدرج الكطنية بيدؼ تشجيع رفع عدد أطركحات الدكتكراه كرسائؿ  ▫
 .الماجستير

دكلية، مع منح إنشاء مدارس الدكتكراه عمى أساس اتفاقيات مابيف الجامعات الكطنية كال ▫
 .األكلكية لتأطير الفركع التي تعاني مف عجز في ىذا المجاؿ

منحة عمى مدل  520مكاصمة تنفيذ البرنامج الخماسي لمتككيف بالخارج كالذم خصص لو سنكيا ▫
منحة مفتكحة  100خمس سنكات لؤلساتذة المعيديف قيد استكماؿ إعداد األطركحة، ككذا حصة 

 .مسابقة لمطمبة األكائؿ في الدفعة عمى أساس
قطبا جامعيا جديدا باإلضافة إلى  12، االنطبلؽ في انجاز األشغاؿ الكبرل تحسبا إلنشاء ماديان  ▫

ككذا تعزيز قدرات  تكسيع الشبكة الجامعية بإنشاء مدف جامعية جديدة عبر كؿ الكاليات،
ىذا باإلضافة إلى  ر عمى أمبلؾ عقارية،االستقباؿ لبعض الجامعات  كالمراكز الجامعية التي تتكف

كالتي بمغت  (2004-99)الحظيرة البيداغكجية المحققة في إطار المخطط الخماسي األكؿ
 180.000سرير، كيتضمف البرنامج الجارم حاليا أكثر مف  250.000مقعدا بيداغكجيا ك 550.000

ء مخابر لمبحث كالتي يتكقع سرير كيضاؼ إلى ىذا إنشا 80.000مقعد بيداغكجي جديد، كأكثر مف
  مخبر لتعزيز تحقيؽ المينية في تحصيؿ العمـك في إطار النظاـ 1200أف يصؿ عدىا إلى 
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الجديد تـ فتح مجاؿ التعاكف بيف الجامعات كالمؤسسات االقتصادية مف خبلؿ مخابر البحث التي 
تبطة بمؤسسات مخبرا لمبحث كميا مر  14بمغ عددىا عمى سبيؿ المثاؿ في كالية بكمرداس 

 201.اقتصادية
عادة  ▫ كفي إطار تكفير الخبرات التقنية تـ تدعيـ الشراكة خاصة في مجاؿ تككيف المككنيف،كا 

اكرك -تعاكف مغاربي) كضع فضاءات جامعية إقميمية كدكلية ىتفعيؿ البحث العممي باالرتكاز عم
، كفي مجاؿ البحث العممي ترمي إلى ترقية التعاكف الثنائي كمتعدد األطراؼ ذم نكعية( يمتكسط

الذم يمثؿ الركيزة األساسية لكلكج عالـ االقتصاد ال تزاؿ ببلدنا تعرؼ تأخرا في ىذا المجاؿ رغـ 
المساعي المبذكلة، كبركز بعض بكادر االىتماـ لتطكيره، كبيذا الصدد فقد تـ إنشاء أكثر مف 

كذلؾ  أستاذا باحثا، 11319، تضـمخبرا بحثيا مكزعا عمى مؤسسات التككيف كالتعميـ العالي 542
 كتقييـ المكارد األكلية التغذية، الفبلحة، المكارد المائية،): في مجاالت تخصصية كاسعة مثؿ

 (...كالطاقكية كالتقنيات النككية، كالصحة، كالتربية، كالتككيف، كالعمـك االجتماعية، كاإلنسانية
ي مكضكعة في غالبيتيا تحت كصاية ىيكبل لمبحث العمم 21كيتكفر حقؿ لبحث العممي عمى 

استفاد البحث  2002إلى  1998مف  ةكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، كخبل الفترة الممتد
مخطط دعـ اإلنعاش االقتصادم   العممي في الجزائر مف برنامج ىاـ لمبحث العممي في إطار 

كلكجيات الجديدة لئلعبلـ مميار دينار كتغطي نشاطات في مياديف التكن 12.38بمغت تكمفتو
برنامجا كطنيا لمبحث، كبالنسبة  12كاالتصاؿ كالتقنيات الفضائية، مع تدعيـ القدرات لتنفيذ 

لحصة التمكيؿ المضافة إلى الناتج الداخمي الخاـ الخاصة بالبحث العممي فقد تضاعفت  إلى 
اتج الداخمي مف الن 0.36الى 0.11حيث انتقمت مف 2002-1998ثبلث مرات ما بيف سنتي

مميار دينار،  16.7اإلجمالي،  كما خصص صندكؽ البحث لمراكز كمجمكعات البحث ما يعادؿ 
كقد سمحت البرامج المعتمدة بعنكاف ميزانية التجييز كالبرامج األخرل بعنكاف برامج دعـ اإلنعاش 

مميار  3.3بغبلؼ مالي يبمغ (ةمراكز جديد 08)االقتصادم بانجاز ىياكؿ أساسية جديدة لمبحث
 202.دينار
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لكف مع ذلؾ تبقى ىذه الجيكد غير كافية كتحتاج إلى المزيد مف االىتماـ إلرساء سياسة     
لتتمكف مف الظفر بمكقع ضمف ترتيب  باالقتصاد الكطني مرتبطة  كطنية فعالة لمبحث العممي

 . الجامعات العالمية في التميز 
 ميني في الجزائر مف مساريف غايتيما تكجيو تتككف بنية نظاـ التككيف ال:التكوين الميـني

المتككنيف نحك الشغؿ، مسار التككيف الميني الذم يفتح المجاؿ أماـ طالبي التككيف الميني 
المكجييف مف التعميـ األساسي، كمسار التعميـ الميني الذم يفتح المجاؿ أماـ التبلميذ الناجحيف 

كؿ شبكة  .نة الرابعة متكسط كيتضمف أربع شبكاتفي الطكر ما بعد اإللزامي كالمكجييف بعد الس
 :ىي عمى التكالي مؤسسات تككيف مستقمة

 .شبكة المؤسسات العمكمية لمتككيف الميني-
 .شبكة المدارس الخاصة-
 .شبكة المؤسسات العمكمية لمتككيف الميني التابعة لمكزارات األخرل-
 203.شبكة مؤسسات التككيف التابعة لمشركات االقتصادية-

عرؼ جياز التككيف الميني منذ االستقبلؿ تحكالت كبيرة، تميزت بتغيرات نكعية ككمية مف 
 :خبلؿ

تركيا المعمر،أنشأت لتككيف يد  49الميني المكجكدة بعد االستقبلؿ كعددىا فمعظـ مراكز التككي ▪
 .عاممة تستجيب الحتياجاتو

مؤسسات الصناعية بإنشاء مراكز بقيت ىذه الكضعية إلى غاية بداية السبعينات حيث قامت ال ▪
 .لمتكفؿ بتككيف اليد العاممة التي تحتاجيا

مركز  100إنشاء ىيئة عمكمية لمتككيف الميني في منتصؼ السبعينات ككضع برنامج بناء  ▪
 .تككيف

، مع كضع سياسة 1980إنشاء جياز كطني لمتككيف الميني في نياية السبعينات كبداية سنة ▪
ياجات الناجمة عف مخططات التنمية، كالتخفيؼ مف آثار إعادة  ىيكمة كطنية لتمبية االحت

المؤسسات الصناعية مف جية، كتكفير قدرات تككيف اكبر لمتكفؿ باألعداد المتزايدة مف 
 . المطركديف مف النظاـ المدرسي مف جية أخرل

متكفؿ بالطمب تـ خبلؿ ىذه العشرية إنشاء عدد كبير مف المراكز كالمعاىد الكطنية لكما     
أنشأت كزارة  1999االجتماعي المتزايد كاستمرت ىذه الكضعية إلى غاية التسعينات، كفي سنة
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، كيتكفر القطاع العمكمي عمى شبكة كاسعة مف مؤسسات كىياكؿ لمتككيف تقع 204التككيف الميني
منصب  350.000مؤسسة تكفر  836تحت كصاية كزارة التككيف كالتعميـ المينييف كيبمغ عددىا 

 :تككيف
تشكؿ مراكز التككيف الميني الشبكة القاعدية لجياز التككيف الميني،  :مراكز التكوين الميني-

 4الى 1مركزا متكاجدا بكؿ كاليات القطر، تكفر تككينات في المستكيات مف 524كيبمغ عددىا 
 .ممحقة (210) كليذه المراكز ممحقات كأقساـ منتدبة بالكسط الريفي كيبمغ عددىا

تتكاجد المعاىد المتخصصة في التككيف : المعاىد الوطنية المتخصصة في التكوين الميني-
المستكل )          الميني في اغمب كاليات الكطف كتتكفؿ بتككيف التقنييف كالتقنييف الساميف

 .ممحقة (21)كتتبع ليا (71)كيبمغ عددىا( الرابع كالخامس

 .كمؼ باليندسة البيداغكجية، كبتككيف المؤطريفكىك م: المعيد الوطني لمتكوين الميني-

تتكفؿ معاىد التككيف الميني بتككيف كتحسيف مستكل كرسكمة المدربيف :معاىد التكوين الميني-
كمستخدمي اإلدارة، كما تساىـ في إعداد كطبع كتكزيع برامج التككيف الميني كيبمغ عدد ىذه 

 .متكاجدة في ست كاليات مف الببلد( 6)المعاىد 

يقـك ىذا المعيد بإعداد الدراسات كالبحكث حكؿ :مركز الدراسات والبحث في المين والمؤىالت -
 .المؤىبلت كتطكراتيا كبكؿ دراسة تيتـ بقطاع التككيف الميني

 ةيقـك ىذا المعيد بتقديـ المساعد:المعيد الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل  -
قتصادية، كلمييئات قصد تطكير كترقية التككيف المتكاصؿ، كما البيداغكجية كالتقنية لممؤسسات اال

 .يقـك برسكمة مؤطرم كمعممك التمييف

بعد في مختمؼ  فيكفر ىذا المركز تككينا مينيا ع:المركز الوطني لمتعميم عن بعد-
 .التخصصات

الناتجة  ، ميامو التسيير المالي لممكارد:الصندوق الوطني لتطوير التميين والتكوين المتواصل-
 .مف تحصيؿ الرسـ عمى التمييف كعمى التككيف المتكاصؿ ك التمييف

شيدت شبكة مؤسسات التككيف الخاصة تطكرا ممحكظا : شبكة مؤسسات التكوين الخاصة-
منصب  39588بيا ؿمدرسة كتبمغ طاقة االستقبا 578حيث بمغ عدىا  1999ابتداءا مف سنة

205.تككيف
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الجزائر عدة اختبلالت قبؿ الشركع في اإلصبلحات، حيث كبالرغـ كاجو التككيف الميني في      
مف أف ىذا القطاع عرؼ إعادة تنظيـ ليصبح قادرا عمى تمبية الحاجات العديدة التي نتجت عف 

المجاالت االجتماعية االقتصادية كالثقافية، كعمى الرغـ مف االستثمار في التنمية المحمية كفي 
استغبلؿ اإلمكانات المتكفرة، إال أف القطاع ظؿ يعاني مف عدة  الجيكد المبذكلة قصد عقمنة

التسيير كالتجييز في التككيف الميني   نقائص، كعمى رأسيا ضعؼ التمكيؿ؛ فتحميؿ ميزانيات
 7.4ب 2000يبرز نقص كضعؼ الغبلؼ المالي الممنكح لمقطاع إذ قدرت الميزانية في سنة

متربص، فالحصة المتكسطة لمميزانية العمكمية  425.000مؤسسة تضـ  770مبليير دج مكجية ؿ
الممنكحة خارج الركاتب كلممتربص الكاحد ىي تحت الحد األدنى لممقاييس المعتمدة لضماف 

دكالر أمريكي سنكيا لكؿ متربص ، يضاؼ إلى ىذا  52الجكدة في التككيف كالتي تقدر عالميا ب
ما كاف البعض منيا قد تـ تحكيمو إلى النقص في عدد اليياكؿ التي تتكلى ميمة التككيف سي

   206.ىياكؿ لتخزيف المنتجات غير القابمة لمتسكيؽ
قد كاجو التككيف الميني في الجزائر قبؿ الشركع في اإلصبلحات صعكبات كبيرة ناجمة عف ل     

 تميز   حيث : االختبلالت في النظاـ التربكم السيما بعد نياية مرحمة التعميـ القاعدم اإللزامي
 :بما يمي

 .عدـ ارتباط منطقي بيف نظاـ التككيف الميني كنظاـ التعميـ العاـ-
نظرة المجتمع إلى التككيف الميني نظرة دكنية، حيث تعتبر األسر التحاؽ أبناءىا بالتككيف فشؿ -

 .في متابعة دراسات أكاديمية تؤىميـ ليككنكا ضمف النخبة في الببلد
 .ؿ المتسربيف مف نظاـ التعميـ العاـأصبح التككيف الميني كعاء يستقب-
انصبت كؿ مجيكدات التككيف عمى الجانب الكمي مف خبلؿ التكفؿ باألعداد اليائمة مف -

المتسربيف عمى حساب الجانب النكعي، حيث بمغ سنكيا عدد التبلميذ الذيف يتسربكف مف مراحؿ 
تمميذ،  500.000جتماعي النظاـ التربكم العاـ حسب تقرير المجمس الكطني االقتصادم كاال

منيـ، كتبمغ نسبة التسرب مف مرحمة  200.000 يستقبؿ قطاع التككيف الميني سنكيا حكالي 
فقط مف األطفاؿ الذيف  %5يعني أف  اكىذ ،%95التعميـ األساسي إلى غاية مرحمة التعميـ العالي

 .دخمكا إلى المدرسة يصمكف إلى مرحمة التعميـ العالي
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ف الميني كذلؾ نسبة عالية مف التخمي عف التككيف كالفشؿ في متابعتو سجؿ قطاع التككي-
 .نمط التككيف اإلقامي يخاصة ف

 .التككينات المتكفرة ال تستجيب بالضركرة لبلحتياجات الحقيقية لسكؽ العمؿ-
كاف ليذه الكضعية تأثيرات اجتماعية كاقتصادية تمثمت في تزايد البطالة نتيجة لعدـ لقد 
ت التككيف الميني مع احتياجات سكؽ العمؿ، عدـ القدرة عمى تكفير يد عاممة تطبؽ مخرجا

كاالنفتاح عمى االقتصاد  يمؤىمة تستجيب لممتطمبات الجديدة الناتجة عف التطكر التكنكلكج
 .أصحاب المؤسسات ال يعتبركف التككيف استثمارا منتجا بؿ تكمفة العالمي،

ت إشكالية التككيف الميني تطرح مف حيث الشركط بعد اإلقرار بيذه المشاكؿ، أصبح     
كالكسائؿ الكاجب تجنيدىا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي لتحسيف أدائو كدكره في الميداف 

 :األمر بالقياـ بما يمي ؽالصعػيد الداخمي، يتعم ىاالقتصادم كاالجتمػاعي، فعم
ار التعميـ الميني، أما عمى ضماف إصبلح نكعي لمتككيف الميني، كاإلدراج التدريجي لمس-

الصعيد الخارجي فينبغي إعادة التفكير في عبلقتو كتمفصمو مع المنظكمة التربكية مع محيطو، 
بضركرة إعادة ىيكمة المرحمة ما  2000كعميو فقد أكصت لجنة إصبلح المنظكمة التربكية منذ عاـ

يـ ميني كتككيف ميني، كقد تـ تعميـ ثانكم عاـ كتكنكلكجي تعم: بعد اإلجبارم في ثبلثة أجزاء
حيث تـ الشركع في كضع خطة إلدخاؿ التعميـ الميني الذم  2002األخذ بيذه التكصية سنة

ييدؼ إلى اكتساب الكفاءات المينية كتعزيز المعارؼ األساسية الضركرية لتكييؼ أفضؿ مع 
 .متطمبات سكؽ العمؿ

ذا التخمي عف بعض الصبلحيات لصالح صالح الكالئية، ككممكاصمة تحقيؽ البلمركزية نحك ال-
 .المؤسسات قصد تدعيـ االستقبللية في ممارسة نشاطاتيـ كمسؤكلياتيـ التربكية

 .ضركرة تفتح شبكة ىياكؿ التككيف عمى محيطيا بالجزائر كعمى الخارج-
 207.تنكيع مصادر تمكيؿ التككيف الميني-

ضمف اإلطار العاـ لسياسة  جتندر  عمكما يمكف القكؿ إف كؿ اإلصبلحات السالفة الذكر     
اإلصبلح الشامؿ التي انتيجتيا الجزائر بغرض ترشيد السياسات العامة عمى مستكل كؿ 

قطاع التربية كالتعميـ حجر األساس ألم مشركع بناء ييدؼ    الحككمية ، عمى اعتبار القطاعات
قاربة ترمي إلى تقييـ القطاع الحيكم ضمف م لمتقدـ، فقد اعتزمت الجزائر عمى النيكض بيذا
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مخرجات النظاـ كالرقي بيا إلى مستكل الجكدة كالنكعية التي تضمف تكفير الكادر البشرم الكؼء 
 .كالقادر عمى المساىمة في عجمة التنمية

لكف السؤاؿ الذم يطرح ىؿ حققت ىذه اإلصبلحات األىداؼ المرجكة منيا في بمكغ غايات       
ل تأىيؿ العنصر البشرم كاالستثمار فيو بما يضمف استمرارية ىذا التنمية المستدامة عمى مستك 

نتاجيتو عمى المدل المتكسط كالطكيؿ؟ كعميو فإف تقييمنا األكلي لمسار اإلصبلح  التأىيؿ كا 
مع انتياج الجزائر كما سبؽ كاشرنا إصبلحات مست كافة : التربكم في الجزائر يككف كالتالي

ىذا اإلطار، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة إلصبلح  المياديف، كرصدت مبالغ ىامة في
ككذا الحاؿ  2008مميار دينار سنة 370إلى  1999مميار دينار سنة 126التربية الكطنية مف 

بالنسبة لقطاعي التككيف الميني كالتعميـ العالي  كأصبحت الميزانيات السنكية التي تخصص 
عتمادات التي تخصصيا الدكلة لمختمؼ الدكائر لقطاعات التربية كالتعميـ تصنؼ ضمف اكبر اال

تصميـ كتسيير خطط كبرامج اإلصبلح التربكم بصكرة سميمة بما يحقؽ  كما كاف ،*الكزارية
االقتصادية النكعية المطمكبة في مخرجات النظاـ التعميمي الجزائرم كفؽ متطمبات البيػئة 

 .لـ تتـ بصكرة عقبلنية كاالجتماعية
كمنذ بداية األلفية لمنيكض بقطاع التربية  ،لمبذكلة طيمة السنكات األخيرةإف الجيكد ا      

كالتعميـ كخطكة أساسية في مجاؿ االستثمار في الرأس الماؿ المعرفي، الذم يعد عماد النيضة 
بالرغـ مف الميزانيات الضخمة التي رصدت لتنفيذ ىذه  لـ يحقؽ سكل نتائج ضعيفة الكطنية،

كالذم  208األخير لمبنؾ العالمي عف التنمية في دكؿ العالـ العربي يرحسب التقر  اإلصبلحات
-أشاد بمستكل اإلصبلحات كثمف دكر الحككمة الجزائرية في قطع أشكاط متقدمة فيما يخص 

قد كاجيت عدة مطبات كنقائص سكاء مف حيث الكيفية التي تـ مف خبلليا تصميـ -محك األمية
أك مف حيث محتكل اإلصبلحات كمدل مبلئمتيا لممحيط كاعتماد الخطط كالسياسات الجديدة، 

لتجسيدىا؛ فعمى مستكل التربية  ةاالقتصادم كاالجتماعي، كمدل تكفير اإلمكانيات الضركري
الكطنية أثارت ىذه اإلصبلحات الكثير مف االحتجاجات التي تعمقت بالكيفية التي تمت بيا عممية 

كزارم صادر عف كزارة التربية الكطنية ليمغي بيذا  اإلعداد ليذه اإلصبلحات التي مررت بمنشكر
                                                

 700مبليير  ك 03إلى  2008ممبكف دج، سنة 700مميار ك 03قد انتقؿ مف  2009مشركع الميزانية المخصصة لقطاع التربية كالتعميـ، لعاـ مع العمـ أف *
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سنة، كىذا مف الناحية الشكمية القانكنية مرفكض كما يؤكد  28أمرا رئاسيا صدر منذ أكثر مف 
ذلؾ أىؿ االختصاص، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فاف قضايا المنظكمة التربكية كما ىك 

نما يتـ مناقشتيا متعارؼ عميو عالميا اكبر مف تناقش عمى مستكل لج نة أك جمسات برلمانية كا 
كتقييميا مف خبلؿ استفتاء عاـ كاضح يمغي الككلسة التي باتت تشكؿ عبلمات استفياـ كبرل في 
ممؼ التربية الكطنية، كاإلصبلح التربكم كاف كاف قد اسند إلى لجنة مؤقتة صاغت برامجو 

كقد  ،الشأف كممثمييـأصحاب     برأمكخططو كحددت أىدافو كغاياتو، فإف ذلؾ حدث دكف األخذ 
أف "حد تصريحاتو حينيا أفي " احمد جبار" أكد األميف العاـ لمفيدرالية الكطنية لعماؿ التربية

الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية كلـ تستشر تماما في ىذا  ةالفيدرالية لـ تشارؾ في المجن
ير الذم قدمتو إلى الكزارة كمف ثـ إلى رئاسة األمر، كال تممؾ أية معمكمات، حكؿ ما كرد في التقر 

الجميكرية، في حيف كاف مف المفركض أف تككف عممية اإلصبلح ىذه مفتكحة لمشاركة 
المختصيف إلثرائيا كمناقشتيا مف خبلؿ تنظيـ ندكات جيكية، ككطنية عمى سبيؿ المثاؿ لتككف 

 . 209 ...".ليا المصداقية الكاممة
يدؿ عمى أف كاضعي البرنامج الجديد لـ يكضعكا في الحسباف ىذا إف دؿ عمى شيء فإنما 

ال إمكانيات الطمبة في االستيعاب، كال قدرات األساتذة في إيصاؿ المعمكمات، كال حتى التكقيت 
الزمني الكافي إللقاء البرنامج بأكممو كأماـ االحتجاجات اكتفت الكزارة بكضع حمكؿ ظرفية تقضي 

باإلضافة إلى ذلؾ أف األساتذة  خر حكؿ سيكلة أسئمة االمتحاناتبطمأنة التبلميذ مف حيف آل
عمى السكاء يشتككف مف تغييب عنصر التككيف كىك العنصر األساسي في اإلصبلح، كقد أكد 
العديد مف األساتذة حتى أكلئؾ الذيف يممككف سنكات طكيمة مف الخبرة أنيـ غير قادريف عمى 

ىذا اإلصبلح،  كمع النقص في التككيف يبلحظ النقص في التأقمـ مع المستجدات التي أتى بيا 
حكالي أستاذ     حيث بمغ المعدؿ الكطني لمتأطير التأطير، سيما في بعض المكاد كالمغات األجنبية

 125تمميذ كقد كصمت ىذه النسبة في بعض الكاليات كبسكرة  كغرداية إلى أستاذ لكؿ  103لكؿ 
  210.تمميذ فأكثر

حيث  التربية ترل باف اإلصبلح عشكائي كالتردد في تطبيقو دليؿ عمى فشمو، كما أف نقابات    
ترل بعض التنظيمات النقابية أف اإلصبلحات التي شرعت في تطبيقيا كزارة التربية ميددة بالفشؿ 
كتكاجييا إشكاالت بيداغكجية كمنيجية تحكؿ دكف تبني مناىج سميمة في عممية اإلصبلح، 
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التربكية كالحجـ الساعي  في العممية *المقاربة بالكفاءاتتبني  ك تطبيؽتأجيؿ كالتردد في الف
ككثافة الدركس تجعؿ مف اإلصبلح مجرد منيج تربكم عديـ الجدكل كأف تنفيذ سياسة اإلصبلح 

مزياف "كانت مجبرة مف طرؼ الكزارة دكف إشراؾ لمفاعميف التربكييف كىذا ما جاء عمى لساف السيد 
الكطني ألساتذة التعميـ الثانكم كالتقني، الذم تساءؿ عف تغييب دكر  رئيس المجمس" مرياف

البيداغكجييف في عممية اإلصبلح الذم نجح في كندا كلـ ينجح في الجزائر كذلؾ لغياب الشركط 
الكفيمة بذلؾ، كدليؿ فشؿ ىذه السياسة ىك التسرب المدرسي كحتى الجامعي بسبب فكضى 

 211.اإلصبلحات
حات عمى مستكل التربية الكطنية قد تجاىمت أىـ عنصر في باختصار فإف اإلصبل

المنظكمة التربكية كالمستفيد األكؿ مف اإلصبلحات أال كىك التمميذ،كبما أف التربية ىي األساس 
 األكؿ في التنمية،فإف إعداد األجياؿ يتطمب الكـ كالكيؼ كبالتالي الحديث عف فشؿ 

دة تحفظ لؤلجياؿ القادمة تربية كتعميـ مستداـ كذك اإلصبلح يدعك إلى البحث عف إجراءات جدي
     .نكعية

قد نجـ عنو صعكبات في  LMDف قرار تطبيؽ نظاـ إأما عمى مستكل التعميـ العالي، ف 
ذا كاف عدد المؤسسات التي تطبؽ ىذا النظاـ منذ الدخكؿ الجامعي  قد  2007-2006الميداف، كا 

2007الممتقى الدكلي الذم اجرم سنة حاليا إال أف 40إلى  36الى 11ارتفع مف 
كالذم تناكؿ  ،212

في الجزائر كبعض الدكؿ العربية كالغربية أكد عمى تسجيؿ بعض العكائؽ  LMDتطبيؽ نظاـ 
عمى مستكل التنفيذ، االرتفاع الكبير لعدد الطمبة الجدد الذيف يتكقع أف يصؿ عددىـ إلى مميكف 

مما سيخمؽ صعكبات جمة مف حيث  ، 2010-2009كنصؼ طالب في آفاؽ الدخكؿ الجامعي 
المتابعة البيداغكجية، نقص األساتذة المؤطريف، صعكبة تنظيـ المتابعة الفردية لمسار 

الخ مف العراقيؿ كالمبلحظ أف معظـ الجامعات ال زالت تعاني عجزا كبيرا مف حيث ...الطالب
سة كطنية ناجعة التجييز سيما عمى مستكل مصادر المعمكمات كالبحث في ظؿ غياب سيا

                                                
، كىي مفيـك عاـ يشمؿ القدرة عمى استعماؿ الميارات كالمعارؼ مجمكعة التصرفات االجتماعية كالكجدانية: تعني المقاربة بالكفاءات، لوي دينوحسب  *

مى التكيؼ كجاءت المقاربة الشخصية في كضعيات جديدة داخؿ إطار حقمو الميني، كما تحكم أيضا تنظيـ العمؿ كتخطيطو، ككذا االبتكار كالقدرة ع
، مبنية عمى بالكفاءات إلثراء كدعـ كتحسيف البيداغكجيا، كليس لمتنكر أك لمحك فف تربكم عمره سنكات طكيمة، بؿ ىي طريقة في إعداد الدركس كالبرامج

فيرل أف مع التطكرات الحديثة  0292 ديويأما . ميةالتحميؿ الدقيؽ كتحديد الكفاءات المطمكبة ألداء المياـ كترجمة ىذه الكفاءات إلى أىداؼ كأنشطة تعمي
المناىج التعميمية  ثالتي عرفيا ىذا القرف في المناىج كالبرامج كالكسائؿ التعميمية التي تتماشى كالتغيرات السريعة في مجاؿ المعرفة، كاف مف الكاجب تحدي

 .  كتعديميا لكي تسمح بالتبلـؤ مع الكاقع المعاش
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األكاديمي ال تزاؿ ضعيفة عمى المستكل الكمي،   ككسائؿ التكاصؿ المبحث العممي، فالتكنكلكجي
الذم يفرض إنشاء شبكات بيداغكجية كعممية كربطيا  كما يمكف اإلشارة إلى أف العمؿ التعاكني
 213.مع الشبكات األكاديمية العالمية ليس متكفران 

 صبلح يستدعي جيكدا كبيرة في مجاؿ األعداد المادم كالبشرم،إف تطبيؽ مثؿ ىذا اإل     
كعمى مستكل تطكير العبلقات مع المحيط االقتصادم لمجامعة كالتي يفترض أف تبني عبلقات 
جديدة ككاسعة مع شبكة المؤسسات الكطنية، كؿ ىذا يتطمب المزيد مف العمؿ، كالتنظيـ 

كبالظركؼ المادية ليؤالء باعتبارىـ فاعميف أساسييف المستمر، كاالىتماـ أكثر بالطالب كاألستاذ 
في ىذا اإلصبلح، كالتقرب أكثر مف القطاعات االجتماعية كاالقتصادية المشكمة لممحيط 
الجامعي، ككذا تكفير مصادر البحث كالمعمكماتية لتحقيؽ النكعية المطمكبة، كفي مجاؿ البحث 

اطية بالرغـ مف محاكلة تطكيره اثر قانكف العممي ال يزاؿ يعاني مف ثقؿ القيكد البيركقر 
كالذم ييدؼ إلى منح ديناميكية جديدة لمبحث العممي في الجامعات مف خبلؿ  1998اكت22

إنشاء مخابر بحث تتميز باالستقبللية اإلدارية كالمالية، فاإلجراءات المتخذة في إطار ىذا القانكف 
 .ـ االكتفاء بإرساء المجاف القطاعية الدائمةحسب المختصيف، تتميز بالتباطؤ في التنفيذ، كقد ت

كقد تـ  مخبر بحث عمى مستكل المؤسسات الجامعية، 540أما عمى مستكل االنجاز فقد تـ قبكؿ 
تنفيذ مجمكع أربعة آالؼ مشركع، بكاسطة أساتذة باحثيف مع تفاكت ممحكظ في التكفؿ بالمياديف، 

يا الميمة المخصصة لمحصكؿ عمى االعتماد كىذا بظيكر مشاكؿ تعيؽ ىذه المشاريع كمف جممت
بحيث يحتاج مخبر البحث إلى ثبلث سنكات ليباشر العمؿ، كىي مدة طكيمة تثبط العزائـ لدل 
األساتذة الباحثيف المنتميف ليذا المخبر، في مجاؿ التمكيؿ يظير االختبلؼ بيف المخابر كبيرا 

، فبعض وقاتي لمدير المخبر كديناميكيتجدان، فالحصكؿ عمى الكسائؿ يتكقؼ عمى الرصيد ألعبل
 .المخابر تصرؼ أكثر مف ميزانيتيا بينما لـ تتمكف األخرل مف الحصكؿ عمى ميزانيتيا

كما يبلحظ ضعؼ الييئات المعنية بتقكيـ المشاريع مف اجؿ اعتماد المخابر كتقكيـ       
ألىداؼ العممية بالنسبة لمبرامج نشاطاتيا البحثية في أداء دكرىا، كنبلحظ عدـ االىتماـ بمبلئمة ا

الكطنية لمبحث، أك مدل تكامؿ كتجانس مشاريع الفرؽ داخؿ المخبر الكاحد، أك قابمية ىذه 
المشاريع لبلنجاز، كقد أكد المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي في احد تقاريره حكؿ اقتصاد 

 214:مف عدة نقائص منياأف السياسة المنتيجة في مجاؿ البحث العممي تعاني  ،المعرفة
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ف الميزانيات الممنكحة لمبحث العممي كلمشاريع البحث تبقى غير كافية كىي ال تغطي إال إ-
الجزء القميؿ مف التعكيضات المخصصة لمباحثيف، يضاؼ إلى ىذا التباطؤ اإلدارم عمى 

 . المستكل المركزم فيما يخص االعتمادات كتمكيؿ المشاريع
ل الجامعة كبيف الجامعات، مما ينجر عنو أحيانا اعتماد مشركع غياب التنسيؽ عمى مستك -

 .البحث نفسو في مختمؼ الجامعات أك حتى داخؿ الجامعة نفسيا
كعمى مستكل إدارة المنظكمة التربكية يبلحظ أف اإلصبلحات لـ تعنى بتطكير نمط التسيير 

 .غكجياإلدارم داخؿ المؤسسات بقدر ما اىتمت بتطكير نمط التسيير البيدا
 كعمى رأس ثغرات اإلدارة التربكية في الجزائر         

ضعؼ الكفاءات اإلدارية ألسباب كثيرة أىميا طرؽ التكظيؼ القائمة أساسا عمى المحسكبية، -
) كالرشكة كالعبلقات الشخصية، كمع أف الحككمة قد خمقت اآلليات القانكنية لمكافحة ىذه المظاىر

كفي المقابؿ ...( قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو يفة العمكمية،القانكف األساسي العاـ لمكظ
 .انعداـ الرقابة كالمساءلة الضركريتيف لنجاح أم إصبلح أك تطكير

كبالنسبة لمتعميـ العالي تشير آخر اإلحصائيات إلى عدـ كجكد أية مؤسسة خاصة معتمدة في -
عممي أماـ نكاب المجمس الشعبي الكطني ىذا المجاؿ، كقد أكد كزير التعميـ العالي كالبحث ال

بمناسبة عرضو لمقانكف التكجييي لمتعميـ العالي أف كزارتو ليست ليا أم صمة بالمؤسسات 
الخاصة، كأف فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص بمكجب القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ييدؼ 

طاع، قطاعا عمكميا غير قابؿ إلى تأطير مؤسسات التعميـ العالي، كفي نفس الكقت بقاء الق
لمخكصصة، كما أف العديد مف األحزاب قد أبدت تخكفا  كبيرا في أف يستنزؼ القطاع الخاص 
اإلطارات المتكاجدة في القطاع العمكمي، إضافة لمكضعية االجتماعية لمجزائرييف كالتي ال تسمح 

ا أدل بالعديد منيـ إلى بدفع تكاليؼ التككيف عمى مستكل مثؿ ىذه المؤسسات، مم ـلغالبيتي
 . التحفظ مف ىذه السياسة الجديدة

ف اإلصبلحات لـ تكؿ أىمية لجانب العبلقات اإلنسانية في العمؿ كطرؽ اإلدارة التشاركية، إ      
فالتسيير الجامعي يحتاج إلى اتخاذ قرارات كمبادرات متعددة كبصكرة  يكمية كما يتضمف ال 

ضبل العبلقات األفقية لممشاركة كلمتسيير الجماعي، كتـ تقميص مركزية السمطة في المؤسسات مف
ضعؼ اإلصبلحات  كبالتالي  مياـ مختمؼ ىياكؿ المشاركة كالتشاكر إلى مجرد سير شكمي 
عميـ كالبحث العممي في الجزائر، تالمعتمدة في إحداث نقمة نكعية فعمية لمنيكض بقطاع التربية كال



الكيؼ كيتجمى ىذا الضعؼ مف خبلؿ بعض   حساب فقد سعت إلى التككيف الكمي عمى
 215.المؤشرات، كنسبة الرسكب كالتسرب كمعدالت النجاح 

في الجزائر يرجع إلى فشؿ النظاـ  السبب األكؿ في ارتفاع معدالت التسرب المدرسي إف      
ليا إلى المدرسة الجزائرية عف دكرىا التربكم مما حك  التعميمي الحالي في تحقيؽ أىدافو كابتعاد

األطفاؿ الذيف عادة ما يتسربكف منيا نتيجة رفضيـ ليا أك  مؤسسة ال تمبي رغبات كاحتياجات
 تعقيدات الدراسة التي باتت تتميز بيا، حيث  عدـ قدرتيـ عمى مكاكبة

تمميذ سنة  ألؼ 500كتطكير البحث عف تسرب قرابة  كشؼ رئيس الييئة الكطنية لترقية الصحة
حسب إحصائيات كزارة  2007ألؼ طفؿ سنة  570 تسرب( حكيتي أحمد)كأكد الباحث  ،2006

إذا لـ تتدخؿ  -حسب المختصيف-في السنكات القادمة التربية الكطنية كاألرقاـ مرشحة لبلرتفاع
الجزائرية كسٌف قانكف جديد يمنع مف طرد األطفاؿ مف  الدكلة في تحسيف أكضاع المدرسة

 % 10، أف (عائشة بركاتي)، "اقرأ"الجزائرية لمحك األمية رئيسة الجمعية المدارس، كما كشفت  
 ألؼ طفؿ غير مسجميف 200إضافة إلى  مجمكع األطفاؿ الجزائرييف خارج مقاعد الدراسة مف

 عمى مستكل المدارس سنكيا، كتشير اإلحصائيات المتعمقة بظاىرة التسرب المدرسي بالنسبة

 مف مجمكع التبلميذ الجزائرييف % 7873حك لتبلميذ السنة السادسة ابتدائي سنكيا إلى ن

المتكسط فيما  بالنسبة لتبلميذ مختمؼ أقساـ الطكر % 8المتمدرسيف، كتصؿ النسبة إلى حدكد 
كأشارت اإلحصائيات الرسمية إلى أف نسب األمية كسط  في نياية ىذا الطكر % 23تبمغ حدكد 

الرسمية أف النسبة الحقيقية أكبر  بعض الجيات كالمصادر غير فيما تؤكد ،% 6األطفاؿ بمغت 
  216.بذلؾ بكثير

" فورام"رئيس الييئة الكطنية لترقية الصحة كتطكير البحث" خياطي"لقد شخص السيد        
أف النسب التي تصرح بيا كزارة التربية تناقض الكاقع فيما يخص التسرب " الكضع التربكم بقكلو

كغير مجدية بدليؿ أف االكتظاظ أصبح يؤرؽ اغمب المدرسي، كىي تتبنى سياسة تربكية متناقضة 
تمميذ في القسـ الكاحد، كما أف كثافة البرامج، كتمديد ساعات  50المؤسسات التربكية بمعدؿ 

 العمؿ، أثرت سمبا عمى نفسية األساتذة الذيف 
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كتب أصبحكا أكثر تكترا كعدكانية مع التمميذ بالضرب كالسب كالطرد، ناىيؾ عف ارتفاع تكاليؼ ال
ذات الصيغ الجديدة، كالتي تطرح أكثر مف إشكاؿ حكؿ صعكبة استيعاب ما جاء فييا مف طرؼ 
التبلميذ، كبيذا يصبح التمميذ الجزائرم عرضة لمتسرب؛ حيث أف مميكف طفؿ خارج مقاعد 

مف الفتيات ال يمتحقف بالدراسة في  %30ألؼ طفؿ يقاطعكف الدراسة كؿ عاـ، ك 300الدراسة، ك
جنكب بسبب غياب كسائؿ التنقؿ كسكء تخطيط المنشآت التربكية البعيدة عف التجمعات مناطؽ ال
 217.السكنية

ف تحقيؽ أىداؼ النكعية في مخرجات التعميـ الزالت تبلقي العديد مف الصعكبات في أرض إ     
الميداف ففي قطاع التعميـ العالي أصبحت مكضة تخريج أعداد ىائمة مف الطمبة ىي سمة الكاقع 
الجزائرم دكف تككيف جيد يضمف ليـ عمبل قاران، مع تفشي مظاىر سمبية كالرشكة كالمحسكبية 

 14كالمحاباة كتغييب صراع األفكار كاإلبداع العممي، ليذا ارتجؿ رئيس الجميكرية في
تتزاحـ فييا األفكار  عكضان أف تككف الجامعة مكانا: "قائبل عف التعميـ العالي 2000جكيمية

ت لؤلسؼ انساقت الجامعة في الفساد السياسي الذم سفو قيـ الحكـ كأربؾ المسيرة كاالختراعا
  218."االقتصادية االجتماعية كىك الذم كلد ظاىرة اإلرىاب

لكف يبقى في األخير القكؿ أف أم إجراء لمعالجة الظكاىر السمبية التي تعانييا مختمؼ       
نما ي تـ مف خبلؿ سياسات تنمكية فعالة قائمة عمى القطاعات ال يتـ بالخطابات كالشعارات كا 

اعتماد الخطط اإلستراتيجية في مختمؼ المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع 
 .  ككؿ، دكف التخمي نفس الكقت عف األنظمة الرقابية، التي تحكؿ دكف حدكث تجاكزات

o قطاع التشغيـــل: المطمب الرابـع 

مف الدكؿ التي أخذت عمى عاتقيا تطبيؽ إصبلحات مست جميع  الجزائر ككغيرىا      
منيا إصبلح المنظكمة المالية، القطاع العاـ كتنمية القطاع الخاص، تشجيع  القطاعات،

غبلؽ المؤسسات المفمسة،  االستثمارات الخاصة، كالشراكة ضمف البنكؾ التجارية الجزائرية،كا 
زائر، كؿ ذلؾ جعؿ عممية التكظيؼ محصكرة جدا ضمف كصفة صندكؽ النقد الدكلي لمجكغيرىا، 

كأدل إلى التضييؽ عمى الدكائر الحككمية بإلزامية خفض عدد كظائفيا إما بالتسريح أك التقاعد 
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المسبؽ أك الذىاب اإلرادم، ىذه اإلجراءات أثرت عمى سياسة إدارة الطمب الكمي، كتفاقمت مشكمة 
 . 219مجمكعة مف السياساتالبطالة حيث أرادت الجزائر حميا مف خبلؿ 

كاف تزايدت  الشؾ أف ظاىرة البطالة تكاد تككف عامة بيف مجتمعات العالـ المتقدـ أك النامي     
حدتيا في ىذه األخيرة، كبالتالي فإف البطالة في الجزائر قائمة كتمتد جذكرىا إلى سنكات طكيمة 

صاد الجزائرم، كمف أسبابيا ماىك مضت نتيجة أسباب متعددة أدت إلى ظيكرىا كتفاقميا في االقت
كاإلدارم كقد ترؾ ذلؾ كمو  اقتصادم كمنيا ما ىك سياسي ككذلؾ سكاني كمنيا التقني كالتنظيمي،

عدـ قدرة االقتصاد الجزائرم عمى تكفير فرص العمؿ الكافية أماـ الداخميف الجدد إلى سكؽ 
ـ كجكد سياسات كاضحة لمتشغيؿ العمؿ، كبالتالي تصبح مشكمة البطالة أكثر تعقيدا نظرا لعد

تعمؿ عمى زيادة فرص العمؿ، ككما قمنا فالبطالة ليا أسباب عديدة كأف كؿ مف ىذه األسباب 
يؤثر في جانب عرض العمؿ أك في جانب الطمب عميو، كمنيا األسباب الخارجة عف إرادة الدكلة 

 :ف ىذه األسبابكقد ينجـ عنيا إضعاؼ فرص االستثمار، كتقميؿ المكارد المالية، كم
حيث يمعب السكاف في أم مجتمع دكرا أساسيا في تحديد حجـ المعركض مف  القضية السكانية-

القكل العاممة حيث تؤدم الزيادة الكبيرة في عدد السكاف مع زيادة اإلنتاج بغرض ثبات العكامؿ 
رىا المختمفة، البطالة بصك  راألخرل عمى ما ىك عميو إلى انخفاض مستكل المعيشة كتزايد انتشا

 أما سنة 2000 سنة% 1.43ك  %1.46 نسبة1999سنة كفي الجزائر بمغت نسبة النمك الديمغرافي

كىكذا أصبحت مشكمة تزايد السكاف مع عدـ كجكد سياسة كاضحة   ،% 1.86بمغت 2007
 220.المتصاص التزايد مما أدل إلى تفاقـ البطالة

،ضمف السياسات المتعاقبة قد بينت ىشاشة القرارات  أما األسباب النابعة مف اتجاىات الدكلة      
 221:ما يمي الحككمية في زيادة حدة البطالة بطريقة أك بأخرل كتتمثؿ ىذه السياسات في

خاصة حاممي الشيادات العميا، كخريجي المعاىد كالمدارس : التكقؼ عف تعييف الخريجيف-
 .بطالة األمييف في السبعيناتالمتخصصة، كىنا نككف أماـ بطالة المتعمميف، في مقابؿ 

إف مدة التعميـ كمف ثـ مدة التككيف أك التدريب : عدـ التنسيؽ بيف التعميـ كالتككيف كسكؽ العمؿ-
تتطمب تكاليؼ باىظة يتحمميا الفرد كالمجتمع معا، كعدـ التنسيؽ بيف التعميـ كالتكظيؼ قد يؤدم 

صب عمؿ دكف مراعاة التخصصات إلى تراجع عائد التعميـ كىذا نتيجة الحصكؿ عمى منا
التعميمية، بحيث كاف ىناؾ عجز في تخصصات مقابؿ فائض في تخصصات أخرل مع عدـ 
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كجكد طمب مماثؿ ليا كىذا راجع إلى قصكر السياسة التعميمية كعدـ مكاكبتيا لمتطمبات سكؽ 
ت سكؽ العمؿ العمؿ، كعميو فاف السياسة التعميمية المطبقة في الجزائر، عاجزة عف تمبية حاجا

كيظير ذلؾ في نقص الميارات كأيضا في الزيادات الغير عادية التي تدفع بيا الجامعات 
 .كالمعاىد كالمدارس سنكيا، كيرجع ذلؾ إلى غياب التخطيط كالتنسيؽ السميـ بيف الكزارات المعنية

تتمتع بيا  إف تطكر أساليب اإلنتاج كاالختراعات كاالبتكارات التي: قمة المؤسسات البحثية -
نو ال أ، خاصة إذا تكفرت مخابر البحث لدييا كما ةالمؤسسة مف شأنيا أف تحدث ثكرة تكنكلكجي

يكجد تنسيؽ بيف مراكز الدراسات كالبحكث التطبيقية كبيف المؤسسات االقتصادية مما أدل إلى 
الحديثة إلى  اجيضآلة في التدفقات االستثمارية الخارجية إلى الجزائر كعميو كاف انتقاؿ التكنكلك 

 .الجزائر بمثابة احد أسباب زيادة البطالة
إف سكء تخطيط القكل العاممة يعد سببا جكىريا في زيادة حدة : سكء تخطيط القكل العاممة-

البطالة؛ حيث أف ىدؼ تخطيط القكل العاممة ىك خمؽ الكظائؼ كاألعماؿ التي تحقؽ االستخداـ 
فائضا كتراكما رأسماليا يعاد استثماره كمف ثـ يؤدم إلى فرص  األمثؿ لممكارد البشرية كربما تحقيؽ

كاف تخطيط القكل العاممة تكمف في معرفة كتقدير األعداد المطمكبة مف العمالة في  عمؿ جديدة،
مختمؼ المجاالت، كالقدر المتكفر منيا في المجتمع كالتعرؼ عمى الفجكات فيما بيف المطمكب 

مى تغير بعض األساليب اإلنتاجية، فكجكد التخطيط السميـ يقي كالمتكفر أك مف خبلؿ العمؿ ع
 .مف كجكد بطالة متراكمة عبر الزمف

 222 :يرجع قصكر تخطيط القكل العاممة في الجزائر إلى
 .نقص كعدـ تكافر البيانات كالدراسات اإلحصائية كالتي غالبا ما تككف متناقضة ▪
 .لسياسة العامة لمشغؿ كسياسات التعميـ كالتككيفعدـ كجكد أجيزة تقـك بالربط كالتنسيؽ بيف ا ▪
عدـ كجكد أجيزة خاصة تقـك بقياس الكفاءات اإلنتاجية كمعدالت العمؿ التي يمكف مف خبلليا  ▪

تحديد حجـ العمالة الزائدة أم البطالة المقنعة كالبطالة الجزئية التي يمكف تحكيميا إلى مجاالت 
 . أخرل ذات إنتاجية عالية

حيث شيدت الجزائر نمكا سريعا في إنشاء عدد المدف بسبب اليجرة  تكزيع السكاني،سكء ال ▪
باإلضافة إلى اليجرة  الداخمية ىذا ما أدل إلى تناقص سكاف الريؼ الباحثيف عف عمؿ في المدف

الداخمية مف كالية إلى أخرل بسبب التمايز المكجكد بيف الكاليات في درجة التنمية، كىذا بسبب 
في حجـ اإلنفاؽ كتمركز المؤسسات في المدف  سياسة تكزيعية عادلة ككاضحة عدـ كجكد
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الشمالية، ناىيؾ عف المشاكؿ األمنية التي تسببت في ىجرة العديد مف السكاف كتخمييـ عف 
 . مساكنيـ

عف النجاعة  ان التسريح الكبير لمعماؿ نتيجة حؿ ك خكصصة العديد مف المؤسسات العمكمية بحث ▪
ك تقميص دكر الدكلة بما ينسجـ ك المرحمة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية  ،االقتصادية

  97ـ94ألؼ خبلؿ الفترة  500المتاحة أف عدد العماؿ المسرحيف قد تجاكز 
مؤسسة  85مؤسسة عمكمية ك  268مؤسسة محمية ك  633نتيجة تصفية ك خكصصة حكالي 

ؾ مف ناحية القطاعات االقتصادية مؤسسة  تأتي في مقدمة ذل 986خاصة، أم بمجمكع 
ثـ  ٪21.07تمييا مؤسسات القطاع الخدمي ب  ٪61.59مؤسسات البناء ك األشغاؿ العمكمية ب 

ك إف كانت ىذه األخيرة تحتؿ المرتبة الثانية إذا استثنينا .  ٪15.81المؤسسات الصناعية ب 
ء ك األشغاؿ العمكمية التي بعد المؤسسات العمكمية لقطاع البنا ٪21.15المؤسسات المحمية ب 
لتحؿ مؤسسات القطاع الخدمي في  التي تعتبر األكثر تضرران  ٪59.89تحتؿ المرتبة األكلى ب 

مف ناحية التشغيؿ ب  أما القطاع الزراعي فيك القطاع األقؿ تضرران . ٪17.55المرتبة الثالثة ب 
 223.قدة أصبلاألمر الذم يزيد في تعقيد كضعية البطالة في الجزائر المع1.42٪

فالبيانات اإلحصائية لمديكاف الكطني لئلحصاء تبرز أف عدد البطاليف في الجزائر لسنة  
مميكف لسنة  2.4مميكف بطاؿ مقابؿ  2.5إلى  2001مميكف بطاؿ ليصؿ سنة  2.3قد تجاكز  1997
 :ك ىذا العدد قابؿ لبلرتفاع حسب رأينا ك ذلؾ لؤلسباب التالية 2000
 .التسريح الطكعياستمرار عمميات  -
 .في كثير مف المجاالت المضمكفصيغة العمؿ كالدائـ  اعتماد العقكد المؤقتة بعد إلغاء  -
حاالت التأميف عمى البطالة فيذا اإلجراء ىك إجراء مؤقت ظير كأحد أساليب الحماية  -

االستفادة االجتماعية المؤقتة  لمتخفيؼ مف آثار برنامج التصحيح الييكمي حيث ال تتجاكز فترة 
مف منحة الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة كحد أقصى الثبلث السنكات لمعماؿ المسرحيف 
لمضركرة االقتصادية ك بنياية ىذه  الفترة يجد العامؿ نفسو مجددا ضمف تشكيمة الباحثيف عف 

  .العمؿ
فقط    ٪10إلى  8تشير التقديرات الرسمية أف حكالي حيث  : زيادة معدالت النمك الديمغرافي -

 224 .أما الباقي فيعاني مف البطالة مف طالبي العمؿ الجدد ينجحكف بالظفر بكظيفة
                                                

 .69ص المجمس االقتصادم كاالجتماعي، مرجع سابؽ، 223
 .261.شيرة، نفس المرجع السابؽ، ص مدني بف 224



 .ضعؼ معدؿ التشغيؿ ك الرككد الكبير الذم يعرفو القطاع الصناعي -
إف ىذا الكـ اليائؿ السالؼ الذكر سيضاؼ إلى عدد الباحثيف عف العمؿ ك الذم يقدر 

يزيد األمكر تعفنا، حيث تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أنو ك ألؼ ل 300ك  250سنكيا ما بيف 
ألؼ منصب عمؿ سنكيا لمدة ثبلثة سنكات 750ك  700لمقضاء عمى البطالة يجب تكفير ما بيف 

ألؼ منصب عمؿ  250متتالية في حيف أنو كلمحفاظ عمى المستكل الحالي يتطمب خمؽ أكثر مف 
 .سنكم

المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي مف طرؼ رئاسة  كمؼ في سبيؿ دراسة مشكؿ البطالة  
ك ليس سياسة تشغيؿ أك إستراتيجية " البرنامج الكطني لمحاربة البطالة" الجميكرية بممؼ بعنكاف

    225.كطنية لمقضاء عمى البطالة
 226 :كلمكاجية مشكؿ البطالة في الجزائر قامت الدكلة بإجراءات كتدابير نمخصيا فيما يميلذلؾ  
 .االستفادة مف التأميف عمى البطالة ك تحفيزات التقاعد المسبؽ ▫
 .استحداث جياز الشبكة االجتماعية ▫
 .برامج األشغاؿ ذات المنفعة العامة الستعماؿ المكثؼ لميد العاممة ▫
 .التشغيؿ ما قبؿ عقكد ▫
 .العمؿ المأجكر بمبادرة محمية▫
 .دعـ تشغيؿ الشباب▫
 .برنامج األشغاؿ الكبرل▫
 .09/305آخشها تشًاهج ًشاطاخ اإلدهاج االجتواعي توىجة الوشسىم ▫

شخص، نسبة الذككر  221 568 8ب 2001قد قدرت نسبة السكاف النشطيف في سبتمبرل
مف مجمكع الناشطيف  أما   % 15803 النساء النشطات ال يمثمف إال مف المجمكع، %884 97تمثؿ

مف العاطميف عف العمؿ يسكنكف في  %62.21شخص، 449 339 2عدد البطاليف فقدرت ب 
في الريؼ الرجاؿ الذيف يمثمكف أغمبية طالبي العمؿ ىـ بطالكف، أما  %37.49المناطؽ الحضرية 

مف مجمكع طالبي الشغؿ كبمغت نسبة البطالة   %17.29النساء الذيف يبحثكف عف عمؿ يمثمكف 
27.30%  .227 
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رغـ محاكالت الحككمة لتثبيتيا في مستكل مقبكؿ، إف مشكمة البطالة ما فتات تتزايد باستمرار      
إف الفائض في عرض العمؿ، كندرة مناصب الشغؿ، كعدـ استقرارىا قد غيرت مف سمككات 
البطاليف، إف مكافحة البطالة كخاصة لدل البالغيف السف القانكني لمعمؿ ك العاطميف عف العمؿ ك 

 228:ة تمثمت فيامتصاص جزء منيـ جعؿ الجزائر تفكر فػي حمكؿ مؤقت
ىي عممية تشغيؿ ضمف الشبكة االجتماعية في : التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة-1

دج لكؿ شير، تككف االستفادة منو شخصا كاحدا  3000:كرشات البمديات مقابؿ تعكيض محدد ب
سمح ىذا الجياز مف بالتخفيؼ مف حدة البطالة كلك بصفة ضئيمة، ككنو مصدر  لكؿ عائمة، كقد

عيش لبعض العائبلت، كما انو ساعد الجماعات المحمية لمتعكيض عف نقص العماؿ كخاصة في 
نشاط الصيانة، إال أف عدد المستفيديف بدا بالتراجع خاصة بعد تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي 

 :   كذلؾ لعدة أسباب منيا
مب البمديات عف انخفاض عدد الكرشات في البمديات كذلؾ لنقص كسائؿ الصيانة، كعجز اغ-

 .دفع الديكف المستحقة عمييـ
 .صعكبة اختيار شخص لكؿ عائمة-
 .صعكبة األعماؿ المنجزة كحرماف فئة النساء مف المشاركة-

 :إال أف ىذا الجياز سجؿ عدة نقائص منيا
 عدـ كضكح األىداؼ المرجكة منو باإلضافة لضعؼ الجكانب التنظيمية الخاصة بو ▪
ف  سنة مع السماح لباقي الفئات األخرل باالستفادة حتى  17-16بالغيف إقصاء فئة الشباب ال▪ كا 

 .تجاكز سف التقاعد
أنشأ ىذا الجياز عمى : األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لميد العاممة-2

مج ، األىداؼ الرئيسية ليذا البرنا229أساس القرض الممنكح مف قبؿ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير
مناصب الشغؿ  ىي تنمية كتطكير المجتمعات السكانية األقؿ نمكا بيدؼ إنشاء عدد معتبر مف

كأشغاؿ الغابات، غرس  كذلؾ بتطبيؽ األشغاؿ ذات المنفعة االقتصادية كاالجتماعية المؤقتة،
األشجار كالحمفاء، صيانة شبكة المياه كالصرؼ الصحي كمشاريع أخرل خاصة باإلصبلحات 

كقد كجد ىذا الجياز بغرض التخفيؼ مف آثار اإلصبلحات االقتصادية عمى الفئات الحضرية، 

                                                
 .267.سابؽ، ص عمدني بف شيرة،  مرج 228
 .بكاشنطف بيف الجزائر كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير لتمكيؿ مشركع دعـ الشبكة االجتماعية 1996مام 03المكقع في  4006:اتفاؽ القرض رقـ 229



السكانية المحركمة كلدعـ تحسيف النشاط االجتماعي لمدكلة رغـ انجاز ىذه األشغاؿ عمى 
 :مرحمتيف

كىي مرحمة نمكذجية سمحت بانطبلؽ األشغاؿ ذات المنفعة (: 9000-0222)المرحمة األولى -أ
ماؿ المكثؼ لميد العاممة، كبإنشاء مناصب شغؿ مؤقتة في القطاعات الخاصة العامة كاالستع

 :بالطرؽ، الغابات، كاألشغاؿ البسيطة في مجاؿ الرم كخاصة
 .صيانة طرؽ البمدية الكالئية ذلؾ ضمف مخطط تحدده السمطات الكالئية-
 .غرس األشجار كالتخفيؼ مف ظاىرة الجفاؼ كمكافحة التصحر-
 .شبكات تكزيع كتطيير المياه ءليياكؿ كالرم، إنشاتصميح كصيانة ا-

مميكف دكالر، أم ثمث  50مميار دينار أم ما يعادؿ  4.13قد خصصت الجزائر قيمةل          
كرشة بقيمة  3846المبمغ الممنكح مف قبؿ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير كذلؾ مف أجؿ إنشاء

منو تـ إنشاء   شخص 140.000تـ تشغيؿ 2000لكؿ كرشة، ففي سنة   1.075.958مالية قدرىا
العامة كذات المنفعة منصب شغؿ دائـ، كالجدكؿ التالي يبيف حصيمة األشغاؿ ذات  42.000

 .2000سبتمبر 30االستعماؿ المكثؼ لميد العاممة إلى غاية 
 .ةيبيف حصيمة األشغاؿ ذات المنفعة العامة كذات االستعماؿ المكثؼ لميد العامم 01:جدكؿ رقـ-

 
 رالمجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، الجزائك ، 2000المصدر التقرير الكطني حكؿ التنمية البشرية  *

  .157ص 2001نكفمبر
مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف المرحمة النمكذجية حققت بعض األىداؼ الرئيسية لمبرنامج 

إحداث عدد معتبر مف مناصب الشغؿ، كصيانة لميياكؿ العمكمية عبر تنفيذ كلك نسبيا، حيث تـ 
أشغاؿ ذات منفعة اقتصادية كاجتماعية، كما أدل البرنامج إلى ترقية القطاع الخاص كالسيما في 

 .المجاؿ المتعمؽ بالمقاكلة الصغيرة كالمؤسسات المصغرة

 ادلكونات
 الوظــــائف عدد ادلشاريــــع

 % االجنازات التقديرات % االجنازات التقديرات
 93.3 56670 70399 99 1622 1638 الطرق
 94.2 40037 42517 101.6 1149 1130 الغابات
 103 471 457 50 5 10 الفالحة
 98 29581 30097 100 933 931 الري
 79 4210 5333 100 137 137 التهيئة
 94 139969 148803 100 3846 3846 اجملموع



 دلدعـ اإلنعاش االقتصادم الممتكتخص المخطط الثبلثي  (:9002-9000)المرحمة الثانية -ب
منصب شغؿ ثابت سنكيا بغبلؼ مالي تكميمي  22000مف اجؿ إنشاء  2004-2001عمى المرحمة

 .مميار دينار 9قدره 
إف جياز برنامج األشغاؿ ذات المنفعة العامة كاالستعماؿ المكثؼ لميد العاممة تميز بنقائص رغـ 

 :تكمفة زىيدة كمف ىذه النقائصانو قد كفر عدد مف مناصب العمؿ المؤقتة ب
عدـ تشجيع البمديات في االشتراؾ في اختيار القطاعات لممشاريع المؤثرة في الحياة اليكمية -

 .لممكاطف
 .التعقيدات اإلدارية في تمكيؿ كرشات ىذا الجياز مف مندكب التشغيؿ إلى البنؾ إلى المستفيد-
 230.كف  جعمو جيكيا أك كطنيااقتصار ىذا البرنامج عمى المستكل المحمي فقط د-

تحميمنا لكضع البطالة بشكؿ عاـ خبلؿ ىذه الفترة نبلحظ أف الدكلة سعت إلى إيجاد إف         
حمكؿ مؤقتة المتصاص البطالة في أكساط الشباب، بحيث ساىمت ىذه الحمكؿ في انخفاض 

ف تضامنية، أم نسبة العاطميف عف العمؿ،بمنحيـ مناصب عمؿ مؤقتة، كىي إجراءات تكاد تكك 
كليس اقتصادية ألف األخيرة بحاجة إلى استثمارات ضخمة، كىذا الذم لـ  ةبمعالجة اجتماعي

 .يتحقؽ، كالدليؿ عمى ذلؾ أنماط التشغيؿ التي جاءت بعد ذلؾ
نتيجة تزايد عدد خريجي الجامعات كالمعاىد المتخصصة كقمة : عقـود ما قبـل التشغـيل-0

أك الدائمة ضمف مختمؼ مجاالت األنشطة اإلدارية  امني مناصب العمؿ سكاء المؤقتة
كاالقتصادية كلمحد مف ظاىرة تفشي البطالة لدل فئة حاممي لشيادات العميا كضعت الجزائر 

1998برنامج عقكد ما قبؿ التشغيؿ في شير جكيمية مف سنة
كىدؼ ىذا الجياز حسب  231

جيع إدماج الشباب حاممي الشيادات السمطات المعنية ىك التكفؿ بعركض العمؿ كتشجيعيا كتش
  12في سكؽ العمؿ باإلضافة إلى تشجيع المستخدميف لتكظيؼ الجامعييف بعد فترة

التدرج،التقنييف الساميف ) شيرا كىك مكجو لمعاطميف عف العمؿ مف حاممي الشيادات الجامعية
 232تشغيؿ الشباب، كيمتـز الصندكؽ الكطني لدعـ (سنة 35سنة ك19الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
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 .لمتككيف
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  .الصادر عف كزارة العمؿ كالحماية االجتماعية سابقا



بالنسبة لمجامعييف  *دج 6000العممية كفؽ ما يعادؿ  بتمكيؿ كدفع أجكر المستفيديف مف ىذه
دج بالنسبة لمتقنييف الساميف خبلؿ المرحمة األكلى أم مدة سنة حيث تغيرت ىذه النسبة 4500ك

الكاقع عمى  كأصبحت سنة إضافية كفي حالة قبكؿ التمديد لستة أشير إضافية فإف الراتب الشيرم
كما يتحمؿ  دج لمتقنييف الساميف، 3000دج لمجامعييف ك 4000عاتؽ الدكلة ينخفض فتصبح 

 . %7االجتماعية بنسبة الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب باالشتراكات
إف إدماج ىؤالء الشباب في مناصب عمؿ دائمة بعد فترة عقكد ما قبؿ التشغيؿ كاف ضئيبل      

كالبقية  2000 إلى غاية سنة 31085شاب في مناصبيـ مف مجمكع 3520ثبيت جدا  بحيث تـ ت
تحصمكا عمى شيادة انتياء العقد، أف الحصيمة األكلية ليذا البرنامج الذم ال يزاؿ قيد العمؿ بو 

 :ييمكف حصرىا فيما يم
 .نسبة التثبيت في القطاعات ضعيفة بالمقارنة مع عدد المسجميف كالراغبيف في العمؿ- 1

نسبة عركض العمؿ المقدمة مف قبؿ الييئات المستخدمة ال تتماشى كاالرتفاع المستمر لطمب  – 2
 .أشير في بداية التطبيؽ 6العمؿ كبخاصة في فترة تمديد العقد مدة العقد لمدة 

ضعؼ اإلقباؿ عمى خريجي الجامعات كالمعاىد المتخصصة مف قبؿ المؤسسات االقتصادية -3
لنمط النشاط االقتصادم ليا كاالنكماش االقتصادم الحاد مف جية، كالقطاع الخاص كذلؾ 

 .جية أخرل فكالختصاصات المتخرجيف كخاصة في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية م
 .تداخؿ الصبلحيات بيف أكثر مف ىيئة رسمية لتسجيؿ طالبي العمؿ في ىذه الفئة-4
 .نفس الصنؼ يالمناصب الدائمة فضعؼ الراتب الشيرم الممنكح لممستفيد بالمقارنة مع -5
التميز بيف الجنسيف الذكر كاألنثى في االستفادة مف خدمات ىذا الجياز كبالتالي نجد أف  -6

بمغت نسبة حضكر  2000-1999العنصر النسكم يفكؽ بكثير عدد الذككر،حيث نجد أف في سنة
نسبة الذككر  مف إجمالي عدد المسجميف لمسنكات ، بينما سجمت %64.5العنصر النسكم 

 .مف عدد المسجميف %35.5ب
كمف ثـ يصبح ىناؾ بطالة مف جديد ( سنتيف) يتميز بككنو عمؿ تضامني لمدة محدكدة -7

كاليدؼ مف كراء ذلؾ كسب الكقت الف العديد ممف استفادكا مف ىذا النكع مف التكظيؼ ال ادمجكا 
 233.ساىـ فييا الدكلة بسياساتياكال كظفكا في جيات أخرل كبالتالي نككف أماـ بطالة دكرية ت

                                                
 . دج مع تغير تمديد سنة العقد إلى سنة أخرل7500تغير األجر كأصبح   *

 .45.، ص2001، تقرير عن أنظمة التشغيل في الجزائر، نوفمبر تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي،  233



خصيصا لمشباب  كضع ىذا البرنامج: برنامج المساعدات إلنشاء المؤسسات المصغرة-2
جؿ إيجاد مناصب شغؿ أالراغبيف في إنشاء مؤسسات مصغرة ذات طابع إنتاجي أك خدماتي مف 

مشاريع مف جية، كالسعي لبركز ىؤالء الشباب كأفراد ميميف في المجتمع يساعد في تحقيؽ 
معتبرة كمنو القضاء عمى التيميش االجتماعي، كما أف ىذا الجياز يتحمؿ جزء مف العماؿ الذيف 

 تعرضكا لمتسريح جراء عمميات تصفية المؤسسات العمكمية 
سنة،  40سنة، كيمكف رفع سف المسير إلى  35إلى  19االقتصادية، بحيث تتراكح سف الشباب مف 

ندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب كتسيره الككالة الكطنية لدعـ كيمكؿ ىذا الجياز مف قبؿ الص
كتشغيؿ لشباب، كيعتبر ىذا البرنامج يختص بإعانة الدكلة كذلؾ نتيجة اإلعفاءات الجبائية مف 

 .مرحمة االنجاز إلى مرحمة االستغبلؿ
كافحة كيعتبر أداة لم 1999دخؿ جياز القركض المصغرة حيز التنفيذ سنة :  القروض المصغرة-

البطالة كالفقر، كيخص ىذا الجياز األشخاص ميما كاف سنيـ الذيف يسعكف إلى إنشاء نشاطات 
لكف ال تتكفر لدييـ اإلمكانيات الممية البلزمة، كتقـك ككالة التنمية االجتماعية بتسيير القرض 

ة البطالة كالصندكؽ الكطني لمكافح :الثانيالمصغر ، كترتكز في ذلؾ عمى مديرية تشغيؿ الشباب 
كمديرية الشؤكف االجتماعية، كالككاالت المحمية لمككالة الكطنية لمشغؿ ك كالبنكؾ، تتراكح قيمة 

  234دج 350.000ك 50.000االستثمار مابيف 
عمى غرار األجيزة التي سبؽ ذكرىا،  كرغـ الجيكد المبذكلة، كايجابيات المؤسسة        

سطة انجاز األشغاؿ الكبرل كاستصبلح األراضي المصغرة كخاصة إنشاء مناصب شغؿ سكاء بكا
الفبلحية، إال انو ال تزاؿ ىناؾ ضغكط قكية حيث أف مدة تأسيس المؤسسة المصغرة طكيمة تتراكح 

شير بسبب رفض البنكؾ اغمب المشاريع باإلضافة إلى تكمفة التأسيس  18أشير الى 8مابيف 
حقكؽ تسجيؿ العقكد ناىيؾ عف ضعؼ  التي تبقى غالية الثمف عمى الرغـ مف اإلعفاءات مف

تقنيات المعمكماتية كاالنتقاؿ بيف الككالة كالمؤسسة المنجزة، ىذا مما جعؿ المؤسسة تنشا كلكف 
 دكف ضماف لبقائيا، حيث كجد الشباب أنفسيـ في مكاجية كضعية جديدة تفرض عمييـ حؿ عدة

كؽ، ىذا ما دفع بالشباب التفكير كمتطمبات الس معضبلت زيادة عمى مشاكؿ التسيير كالمردكدية،
في االستغناء عف مؤسساتيـ، ككاف أىـ قطاع تعرض إلى مثؿ ىذه المشاكؿ المؤسسات 
المصغرة الخاصة باإلعبلـ اآللي كذلؾ لممنافسة الغير نزيية، كحرب األسعار مع ارتفاع تكمفة 

   .  الخدمة، كالتطكر السريع في مجاؿ المعمكماتية
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الصندوق الوطني لمتامين عمى )ال والمساعدة عمى إعادة اإلدماج أجيزة حماية العم-
 رغـ عدـ إدراجيا ضمف أجيزة الشغؿ إال أف نشاطاتيا تتمحكر في الحفاظ عمى  (:البطالة

مناصب العمؿ أك المساعدة عمى العكدة إلى العمؿ، خاصة بالنسبة لمعماؿ المسرحيف ألسباب 
ؿ،أك تبعا لمتكقؼ القانكني لنشاطات المستخدـ، كلقد انشأ اقتصادية في إطار عمميات تسريح العما

كىك يسير تحت كصاية كزارة العمؿ كالضماف  1994الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة سنة
الشباب في البحث عف عمؿ مف بيف ىذه  ةاالجتماعي،  كقد تـ تدعيـ الصندكؽ بمراكز لمساعد

 :المراكز
 . مركز البحث عف عمؿ- 
 .دعـ العمؿ الحرمركز - 
عادة التأىيؿ عف طريؽ الصندكؽ-   .التككيف كا 

نشاطات "كما تـ استحداث كطرح آخر صيغة لمحاربة البطالة كالفقر لدل فئة الشباب سميت      
كىذه المرة لفائدة البطاليف الغير حاممي لمشيادات، كالتكفؿ بالشباب المتسرب " اإلدماج االجتماعي

لتيميش، كيقع ىذا الجياز تحت كصاية الككالة الكطنية لمتنمية مف المدرسة، كمحاربة ا
، مقابؿ منحة ىزيمة  ال تغطي الحاجيات 235االجتماعية بالتعاكف مع مديريات النشاط االجتماعي

سنة كبالتالي ال يمكف تسميتيا بمناصب شغؿ لتدرج ضمف  40إلى  18الضركرية لمفئة المحددة ب
 . يا كزارة العمؿ سنكيامناصب العمؿ الدائمة التي تحصي

إف كضعية المستفيديف مف إجراءات التأميف عف البطالة تضاعفت مع مركر السنكات        
ممؼ عند  188411إلى  1996ممؼ سنة 36108بحيث انتقمت الممفات المقبكلة مف حيث الكـ مف 

غؿ الجديدة ، كىذا األمر عكس مدل اإلقباؿ عمى ىذه الطريقة في إنشاء مناصب الش2003نياية
خاصة مع  ةلمبطاليف كاف ىذه الشريحة مف البطاليف تساىـ في دفع التنمية االقتصادية كاالجتماعي

مع تمديد ىدؼ أكلي  2003-2000الرجكع إلى النمك الذم انطمؽ فييا منذ الفترة ةما يعرؼ بفمسف
قييمو لتجربة في ت" بيتر أكير"دعا الخبير الدكلي  كقد  ،2007-2004 بيف %8الى  % 7بمعدؿ

الجزائر في التأميف عمى البطالة أنيا تجربة رائدة لكف ىناؾ نقائص يجب إعادة النظر في الجياز 
دماجيـ ضمف مصمحة عمكمية لمشغؿ  236.قصد تغطية جميع الشرائح كاألشخاص كا 

                                                
 .25.ص، 2009، مديرية الدراسات، تقرير عن حصيمة التشغيل من خالل أجيزة التشغيل المستحدثةكزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي، 235
رسالة ماجستير في العمـك السياسية كالعبلقات ") الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نموذجا دراسيا :سياسة التشغيل في الجزائر "بف بخيتة كردة، 236

دارية، جامعة الجزائر ،  .90.، ص(2006الدكلية، تنظيمات سياسية كا 



 فالبطالة ال  إف اإلجراءات التي قامت بيا الجزائر مف أجؿ مكاجية البطالة تعد غير كافية      
تزاؿ في مستكيات مرتفعة ، كتشير اإلحصاءات إلى انو يتكقع أف يصؿ عدد المنظميف لسكؽ 

 :كما أف ىذه اإلجراءات اتسمت ب 2010مبلييف شخص بحمكؿ  3العمؿ 
 .نقص التنسيؽ بيف مختمؼ الكظائؼ كضعؼ العبلقة بيف التشغيؿ كالتككيف كالتعميـ-
يجة لضعؼ األجيزة كعدـ جديتيا في استقطاب الطابع المؤقت كالمتذبذب في التشغيؿ كنت-

 .البطاليف الفعمييف
ضعؼ أجيزة التشغيؿ في القياـ بدكرىا كأجيزة بحث، كفي تقديـ اإلطار المنيجي كالقياـ -

 .بدراسات كتحقيقات لمكصكؿ إلى حقائؽ عف سكؽ العمؿ
كؽ العمؿ كاألجيزة النمك الديمغرافي المتزايد، كنسبة خريجي الجامعات، كسكء التخطيط بيف س-

 .كميا ساىمت في ضعؼ ىذه األجيزة
عدـ مبلئمة النصكص التي تسير ىذه األجيزة كتداخؿ الصبلحيات مع ارتباطيا بتقمبات -

 .القكانيف المالية
الوكالة الوطنية لتنمية : أما عف االستثمار الذم مف شأنو أف يمتص البطالة فقد تمثؿ في     

مميار دج كالتزاـ باستثمار، حيث  3344دعيـ المشاريع بأكثر مف فقد تـ ت( APSI)االستثمار
منصب عمؿ،  1.605000مشركع استثمار تـ مف خبللو إنشاء  43213يكافؽ ىذا المبمغ 

 ةكالمتعمؽ بتطكير االستثمار سابقا جاءت الككالة الكطني 03-01كبمقتضى األمر الرئاسي رقـ
 20في ( APSI)ية لترقية كمتابعة االستثمار سابقا لتطكير االستثمار لتحؿ محؿ الككالة الكطن

كىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تعنى بخدمة المستثمريف الكطنييف  ،2002أكت
كاألجانب،كتضـ ىذه الككالة كؿ الييئات ذات العبلقة باالستثمار، كىي ككالة ىامة تممؾ 

مات اإلدارية كالمعمكمات المتعمقة شخصية معنكية كاستقبللية مالية، كتقدـ ىذه الككالة كؿ الخد
مف المشاريع تابعة لمقطاع الخاص  %97أنو أكثر مف  2004باالستثمار، كلقد سجمت حصيمة

مف إجمالي  %33مف المشاريع الكبيرة تستحكذ عمى  %1لمقطاع العمكمي، كاف نسبة  %2مقابؿ
مساىمة  مدل التالي في ؿمنصب شغؿ، ك يمكف أف نستدؿ بالجدك  3213االستثمارات مع 

 : القطاع الخاص في امتصاص البطالة في الفترة مف خبلؿ المشاريع
 

 

 

 

 



 :يمثؿ مدل مساىمة القطاع الخاص في امتصاص البطالة 02: جدكؿ رقـ
عدد  القطاعات القانونية

التكلفة بالمليون  %النسبة  عدد الوظائف %النسبة  المؤسسات
 %النسبة  دج

 %08 4469 %08 2390 %01 10 القطاع العمومي
 %92 53555 %92 28912 %99 981 القطاع الوطين اخلاص

 %100 58024 %100 31302 %100 991 اجملموع

 .2004الديكاف الكطني لئلحصائيات لسنة : المصدر*
تكضح ىيمنتو  إف تطكر ىذه المشاريع المعتمدة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمكمي  

كيمكف القكؿ أف الدكلة انسحبت مف سكؽ االستثمار عمكما، كىذا  عمى سكؽ العمؿ كاإلنتاج،
لبلضطبلع بدكر المراقبة كالتنظيـ دكف التخمي عف بعض االستثمارات اإلستراتيجية، فيذه 

كاقتصادم ميـ يتميز بعكدة الشرعية لمنظاـ السياسي في  االستثمارات تجيء في ظرؼ سياسي
لي كاالقتصادم بسبب تحسف أسعار البتركؿ، كذلؾ تنافس نظر الباحثيف، كاالىـ االستقرار الما

عمى السكؽ الجزائرية خاصة في قطاع المحركقات، كبالتالي فالقطاع الخاص  فبعض المستثمري
في الجزائر قد ساىـ في الرفع مف قيمة الطبقة الشغيمة في الجزائر حسب الجدكؿ التالي لفترة 

2004. 
 .الكطني الخاص في قطاع الشغؿ حسب بعض القطاعات في الجزائريمثؿ مساىمة القطاع  03:رقـ جدكؿ-
 
، 2004 لثبلثي الثالث، المصدر الديكاف الكطني لئلحصائيات، كمعطيات إحصائية حكؿ الشغؿ، البطالة،*
 .2005الجزائر ، جانفي  ،425: رقـ

 

 

 

 

 

 

إف مكانة القطاع الكطني الخاص، أصبحت جد ىامة خبلؿ ىذه العشرية، فعمى مستكل      
سي العاـ كيرل التشغيؿ العاـ نجده يتعزز بصفة مستمرة بفضؿ تغير الكضع االقتصادم كالسيا

أعمى  أف اإلطارات العاممة في نشاط النسيج الخاص تتحصؿ عمى" جيبللي اليابس"الباحث 
في النشاطات الصناعية المعدنية مما أدل بالقطاع  %40مف القطاع العاـ كبأكثر مف  %20ب

ة الخاص إلى استقطاب أحسف اإلطارات كالتقنييف كالعماؿ المؤىميف  كىؤالء ىـ نتاج المنظكم

 %النسبة عدد العمال باْللف قطاع النشاط
 20.74 1617.125 الفالحة
 13.6 .1060.87 الصناعة

 12.41 967568 بناء وأشغال عمومية
 53.25 4152.934 جتارة وخدمات إدارية

 %100 7798.412 اجملموع



التربكية كالتككينية لمدكلة ففي الكقت التي كانت ىذه األخيرة تنتج المكارد البشرية المؤىمة لممشركع 
التصنيعي عممت في آف كاحد عمى إمداد القطاع الخاص بما يحتاجو مف األيدم المؤىمة دكف 

عاـ ال ضؼ إلى ذلؾ أف العامؿ في القطاع ال أعباء مالية تحمميا القطاع الخاص في تككينيا،
يتحصؿ عمى ظركؼ مكاتية عمى العمؿ، غياب النشاط النقابي الفعاؿ، التأىيؿ الميني يتحصؿ 

  237.عميو قمة اإلطارات عف طريؽ المحاباة كمبدأ الترقية ضعيؼ ال يتماشى مع طمكح العماؿ

ط قد إف التحديات التي تكاجو الجزائر، مف نمك ديمغرافي، كاالنخفاض المفاجئ ألسعار النف       
يجعؿ األمكر أكثر تعقيدا في المستقبؿ لذلؾ يجب الحذر في اعتماد آليات أكثر مركنة كقابمية 
ف انخفضت حسب المحمميف فإف ذلؾ ال يعكس أبدا أنيا حمكال دائمة  لممكاجية، فنسبة البطالة كا 

 كناجعة في نفس الكقت، فاإلحصاءات تشير إلى أف نسبة البطالة قابمة 
فنسبة العاطميف عف العمؿ 2005لحظة كىذا ما تشير إليو البيانات التالية لسنةلبلرتفاع في أم 

أما آخر اإلحصاءات المتعمقة  . %75إلى  2004في سنة %73سنة ارتفعت مف  30األقؿ مف 
البطالة قدرت  ،تحسب الديكاف الكطني لئلحصائيا 2008- 2007بالشغؿ كالبطالة لسنة

 %75البطالة مست أساسا الشباب حيث أف  ،8 ,25%ةشخص، النساء يشكمف نسب1.169.000ب
سنة، كالجدكؿ التالي يكضح نسب الطبقة  35 ال يتجاكز سنيـ %87.8سنة، ك 30ىـ اقؿ مف 

   :بحسب القطاعات، 2008الشغيمة إلى غاية ديسمبر 
  ادلشتغلني 

 النسبة% الكل فردي مجاعي القطاعات
 13,7 000 252 1 000 612 000 640 الفالحة

 12,5 000 141 1 000 108 000 033 1 الصناعة

 17,2 000 575 1 000 236 000 339 1 .وأشغال عمومية بناء

 56,6 000 178 5 000 441 000 737 4 خدمات إدارية/جتارة

 100 9146000 1397000 7749000 اجملموع

بالتنسيؽ مع إف الدراسات التي يقـك بيا المجمس لمكطني االقتصادم كاالجتماعي        
المؤسسات كالييئات الدكلية بعيدا عف الكزارات المعنية تعكس كضعا خطيرا حكؿ الشغؿ كالبطالة 

فيناؾ مف يشتغؿ في ظركؼ صعبة كغير مصرح بيـ، باإلضافة إلى عمالة  في الجزائر،
جؿ العيش كسد الجكع في الجزائر، أاألطفاؿ، كىـ كثيركف مف يقبمكف بعمؿ أيا كاف نكعو مف 

                                                
237 ، الحكـ الرشيد كاستراتيجيات " لي حكؿكرقة بحث قدمت في الممتقى الدك ")الحكم الرشيد والتنمية بالقطاع الوطني الخاص" أنكر مقراني كميدم عكاـر

 .345.، ص(2007افريؿ 09-08،سطيؼ، الجزائر،"التغيير في العالـ النامي



المتسربيف مف المدارس حسب الديكاف الكطني  كىناؾ أرقاـ تشير إلى تكسع البطالة في أكساط
  .لئلحصائيات 

 :2008لعاـ  حسب يكضح نسبة البطالة بحسب الجنس كالمستكل الدراسي 05:جدكؿ رقـ-

كف باجر غير مقنع كىذا بحسب المعطيات في كىناؾ مف يشتغمكف في أسكء الظركؼ كيقبم
 :الجدكؿ التالي

يمثؿ نسبة مف البطاليف الذيف يقبمكف بمناصب عمؿ في ظركؼ مختمفة بحسب  06:جدكؿ رقـ
 :الجنس

 

 % ذكور   اجملموع إناث % 
 87,2 80,8 89,4 عمل اقل كفاءة مهنية

 75,5 69,8 77,4 عمل ذو اجر سيء

 84,8 63,3 92,2 عمل بعيد عن ادلسكن

 74,3 34 88 عمل يف والية أخرى

 67,3 43 75,6 عمل شاق وغري صحي

 90,4 79,8 94 عمل يف أي قطاع

 .2008.المصدر الديكاف الكطني لئلحصائيات-

سكاء مف   إف زيادة نسبة البطالة في المجتمع إنما ىك بسبب غياب االستثمارات الحقيقية     
إلضافة إلى التطكر المستمر لمفئة السكانية القادرة عمى العمؿ جانب القطاع العاـ أك الخاص، با

سنكيا أدت إلى تفاقـ االختبلالت في سكؽ العمؿ كأماـ ىذه الكضعية يجب عمى  %3.8بكتيرة 
ف مسؤكلية الدكلة في ظؿ أل الدكلة مضاعفة الجيكد الحتكاء الخمؿ الحاصؿ عمى جميع األصعدة

اية ىؤالء البطاليف، كىك الدكر االجتماعي الذم يجعميا دكلة نظاـ اقتصاد السكؽ ىك التدخؿ لحم
الدكؿ األكركبية كفرنسا كالسكيد ضمف ما  حماية في ظؿ ىذا النظاـ كىك ما طبؽ في العديد مف

 .يسمى بالرأسمالية االجتماعية

 % اجملموع % اإلناث % الذكور 

 2,1 000 24 0,3 000 1 2,6 000 23 بدون مستوى تعليمي

ائيابتد  151 000 17,4 12 000 4 163 000 14 

 43 000 503 21,3 000 64 50,6 000 439 متوسط

 21,1 000 247 27,6 000 83 18,9 000 164 ثانوي

 19,8 000  232 46,8 000 141 10,5 000 91 جامعي

 100 000 169 1 100 000 301 100 000 868 اجملموع



إف الكعكد التي قطعتيا الجزائر لتحقيؽ الشغؿ لمشباب البطاؿ، خاصة برنامج الرئيس        
كخفض نسبة البطالة إلى  2009لمتضمف خمؽ مميكنيف منصب عمؿ في البرنامج الرئاسي آلفاؽ ا

محؿ  100، باإلضافة إلى مشركع  تجسيداليزاؿ ينتظر ال 2013-2010خبلؿ الفترة  %9اقؿ مف 
اف كزعت فيي تكزع بطرؽ لكؿ بمدية اليزاؿ ينتظر التكزيع كأخرل أصبحت أماكف لمقمامة ك 

كالجيد الكاجب بذلو مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ىك كضع سياسة تشغيؿ قائمة عمى  ىا،كغير ...ممتكية
اإلدماج الميني ألطكؿ فترة ممكنة، فالشغؿ يحقؽ االستقرار االجتماعي، كيضمف صحة مستقرة، 
كعيش كريـ لمعائمة كبالتالي تنمية اجتماعية مستدامة لمفرد كلممجتمع، فالمرحمة المستقبمية يجب 

ف العالـ يتجو أكثر فأكثر نحك سكؽ ثنائي لمعمؿ يتشكؿ مف أل .إنعاش دائـ لمنمك أف تككف مرحمة
كمف جية أخرل مناصب عمؿ  جية مف مناصب شغؿ دائمة، عالية التأىيؿ كذات أجكر عالية

غير مضمكنة ذات مدة محدكدة كأجكر ضعيفة، مع العمـ أف الصنؼ الثاني ينمك بصفة أسرع 
 .ألمف االجتماعي العاـ لمببلدكىك ما ييدد ا 238.في ببلدنا
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نحو سياسات اجتماعية مستدامة في  :الثالثالفصل 

 . الجزائ  ر



تحتاج السياسات االجتماعية في أم بمد إلى مستمزمات لتحقيؽ فعاليتيا لعمـك المكاطنيف كال      
تتكفر ىذه المستمزمات كالشركط إال في بيئة ينشط فييا الحكار كتتزاحـ فييا األفكار كالنقد 

صة الرقابة كىذه األمكر تككف متاحة أكثر في نظـ سياسية تتسـ بقبكؿ اآلخر كالعمؿ عمى كخا
ئة كؿ الكسائؿ المتاحة إرضاءه، كتسعى الحككمات جاىدة لبمكغ ىذا اليدؼ عف طريؽ تعب

تككف المصمحة العامة ىدفا أساسيا تسعى لتحقيقو الحككمات عف طريؽ السياسات أماميا؛ ك 
ك تكفر قيـ معركفة  قضايا طبيعة األنظمة ككسائميا في تحقيؽ ذلؾ العامة، كىنا تطرح

كالديمقراطية،اإلنسانية، العدالة كالمساكاة كالكاقعية كغيرىا،  التي ليا دكر كبير في صنع 
السياسات كما جاء في العديد مف الدراسات كالتقارير التي تؤكد عمى شركط تحقيؽ التنمية بكافة 

 في بيئة مبلئمة لسماع رأم األغمبية مف المجتمع، قتصادية كاالجتماعية،أنكاعيا السياسية، اال
كما تقؼ أماـ  كنحف ال نركز عمى كاحدة فقط كلكف التنمية تحتاج إلى أكثر مف عامؿ لنجاحيا،

كبالتالي اليمكف تكفير الشركط أك  ةبمكغ األىداؼ عراقيؿ تحكؿ دكف الكصكؿ إلى نتائج ايجابي
تنمية منشكدة، دكف إزاحة العراقيؿ كالقضاء عمييا، كيمكف ألم باحث أف  الضمانات لتحقيؽ أم

ك في أم مكضع كاف ما يبلءـ طرحو كينمي قكة اإلقناع فيو، باستخداـ الشركط  يختار 
  .التي يراىا مناسبة لتحقيؽ ىذه التنمية كالضمانات الضركرية

 
 ماعية والتنمية المستدامةلمسياسات االجتالمعايير األساسية : ألولالمبحث ا       
 

يتطمب البناء الحضارم كالمعركة ضد التخمؼ حياة سياسية سميمة كمشاركة كاسعة مف  
قبؿ المكاطنيف كمؤسسات مستقرة، كنعني بالحياة السياسية السميمة، شعكر كؿ مكاطف أنو معني 

ادة المجتمعية كىذا يتطمب بالعممية السياسية، كاف الدكلة تحكمو برضاه كأنيا أداة تنفيذية بيد اإلر 
تكفير عكامؿ االطمئناف كاألمف لدل المكاطنيف، كعدـ الخكؼ مف مكاجية الدكلة حيف تسيء أك 
تخطئ، كما يتطمب تكفير آليات كمؤسسات مقنعة لممكاطف تؤمف مشاركتو السميمة في الحياة 

تعني أيضا أف كصكؿ السياسية العامة، كىذا ما يمكف أف يندرج تحت عنكاف حقكؽ اإلنساف كىي 
الحاكـ إلى السمطة ىك انعكاس إلرادة المحككميف كليس بالضد مف ىذه اإلرادة كال تمفيقا ليا، كما 
أف بقائو في السمطة ىك رىف ىذه اإلرادة كاف المحككميف ليس ليـ فقط حؽ انتقاد الحاكـ، أك 

نما ليـ الحؽ في إق خراجو مف السمطة أيضا المشاركة في فعاليات الحكـ كاتخاذ قراراتو، كا  التو كا 
ككؿ ذلؾ بطريقة سممية كانسيابية ال تدخؿ المجتمع في صراعات أك انقسامات، كتعني أيضا 



ممارسة الحكـ مف خبلؿ مؤسسات دستكرية مستقرة تتميز فييا شخصية الحاكـ بكضكح عف 
تسكيات شخصية الدكلة كتككف الكعاء الذم تصب فيو إرادات المحككميف، كتتحقؽ فييا ال

السياسية بيف الفرقاء المختمفيف في المجتمع، كقد أثمرت البشرية الطكيمة عف ابتداع مجمكعة 
أسس كآليات ككسائؿ كصيغ تنظيمية كدستكرية لتحقيؽ ىذه المتطمبات تعارؼ الكثيركف عمى 

   .تسميتيا بالديمقراطية أك اآلليات الديمقراطية
بيف مؤشرات التقدـ االقتصادم ككؿ أك بعضيا  يربط العديد مف الباحثيف الغربييفكما 

سيمكر مارتف ليبست، دانياؿ ليرنر، ايفرت )كبيف التطكر الديمقراطي بعبلقة تبعية كمف ىؤالء 
الرجل " في مؤلفو " ليبست"ك غيرىـ كبعبارة أخرل، ككما أكد .. ىاجف، بيتر ميركؿ، مايكؿ راش

التنمية االقتصادية كالديمقراطية حيث أبرز عمى كجكد عبلقة سببية بيف   ،38.1  "السياسي
أف النظـ الديمقراطية ال تنشأ ( الدخؿ، التصنيع، التحضر كالتعميـ) :باستخداـ المؤشرات األربعة

كال تستمر إال في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا كالتي أشبعت الحاجات المادية   كال تتطكر
الحديث  إلى أف المجتمع 1958" لمجتمع التقميدمتحكؿ ا" في كتابو" ليرنر" كما خمص  لسكانيا

نو يعاني إف مأما المجتمع التقميد ،يتميز بالتجاكب مع الغير( المجتمع المشارؾ) المتطكر سياسيا 
مف ضعؼ بالغ كبالتالي فالديمقراطية شرط ضركرم كأساسي الذم تبنى عميو التنمية االقتصادية  

    طريؽ اإلصبلح السياسي كالديمقراطي أك كما يسمىأم أف التطكر يجب أف يبدأ أساسيا عف 
  239(.المحدد السياسي لمتطكر) 

 
 
 

o لسياسات اجتماعية مستدامة *الديمقراطية والحكم الراشد كضمانة: المطمب األول 

                                                
-8.، ص ص ( 1997مركز الدراسات اآلسيكية، : القاىرة)  ي آسياالعالقة بين الديمقراطية والتنمية فنيفيف عبد المنعـ،  محرران،   محمد السيد سميـ، 239
9. 
ىي : عمى مستكل البنكؾ( االقتصاد)يشير المصطمح إلى العديد مف المعاني، بحسب االختصاص كتعدد المياديف؛ فنجد الضمانة في : الضمانةتعريؼ  *

ميا الشخص إلى البنؾ مقابؿ حصكلو عمى قرض مالي      كيضمف بذلؾ البنؾ تمؾ األمكاؿ العينية مجسدة في بنايات كىياكؿ أك أجيزة كغير ذلؾ، يقد
،فنجد أف حقكؽ (السياسة)أما في .حصكلو عمى ضمانات بالقرض كىي بمثابة أمكاؿ يمكنو استردادىا مف الشخص في حالة اإلخبلؿ بالتزامات التسديد

كتسعى الحككمات إلى تقديـ " بيا األفراد ألنيـ بشر، كتسمى ىذه الضمانات حقكقان الضمانات األخبلقية التي يتمتع "اإلنساف مثبلن تعرؼ عمى أنيا 
 يالخ، الت...االلتزامات باحتراـ ىذه الحقكؽ عف طريؽ ضمانات أخرل ممثمة في إصدار القكانيف كالتشريعات كالمصادقة عمى العيكد، ك إنشاء المؤسسات

إرساء العدالة االجتماعية، كالرخاء االقتصادم كالتنمية الحقيقية، ككجكد الديمقراطية كالحكـ الراشد مف خبلليا تثبت حقكؽ اإلنساف كتحترميا مف خبلؿ 
حزاب يعداف كضمانة لممارسة األفراد لحقكقيـ المشركعة كىي المشاركة في صناعة القرار السياسي كاالقتصادم، كالمراقبة عف طريؽ البرلماف األ

 CORDON WHITE :BUILDING A:تكطيد العبلقات بيف األفراد كالحككمات لمزيد مف التكضيح انظر مثبلكالجمعيات، كىذا يحقؽ االحتراـ ك 



أف القيـ المعركفة كالديمقراطية ليا تأثير كبير في صنع السياسة " جيمس أندرسكف"يرل     
ات السياسة قابمة لمنقاش كالقبكؿ أك المعارضة، كىذا يتحقؽ بكجكد ثقافة العامة، ما يجعؿ مخرج

جية كالمحككميف مف جية ثانية، كما أف المكاطنيف يطرحكف   سياسية لدل صناع القرار مف
مطالبيـ ك احتياجاتيـ عمى النظاـ أكثر مما يفعمو  مكاطنك المجتمعات األخرل ذات األنماط 

  240.ةالثقافية المحددة كالمذعن
   

سـ تت 1999منذ  ااعتمدتي السياسات االجتماعية التي باإلسقاط عمى الجزائر نجد أف 
 241 :باالتي

 

تقميد الدكؿ المستعمرة في أنماط رسـ السياسات العامة مف ناحية كالتكجو نحك إقرار سياسات -
  .راديكالية ارضاءان لمجماىير مف ناحية أخرل

السياسات  اسات كأثرىا المتحقؽ، حيث يجرم التقييـ آلثارعدـ كجكد تغذية عكسية حكؿ السي -
عمى الفشؿ في خارجية  مف طرؼ كاحد كىك الحككمة نفسيا، أك يتـ تكجيو المـك لجياتالعامة 

 .تحقيؽ األىداؼ
تيدؼ السياسات العامة في الجزائر إلى تحقيؽ الحد األقصى مف المطالب دكف إمكانية فعمية -

 .لتحقيقيا
 .رتيب كاضح لؤلكلكيات التي تسعى السياسات العامة لتحقيقياعدـ كجكد ت-
ف كجدت فيي شكمية كتأتي استجابة لضغكط - غياب ثقافة العقبلنية في رسـ السياسات، كا 

قميمية قراض دكلية كا   .خارجية ممثمة بمطالب دكؿ كمؤسسات تمكيؿ كا 
ا يشار إليو في أدبيات اإلدارة التناقض بيف السياسات المعمنة كالسياسات التي يتـ تنفيذىا أك م-

، كبالنسبة لؤلطر كاليياكؿ ( hypocracy)أك النفاؽ اإلدارم (formalism)العامة بمظاىر الشكمية 
عادة  ،التنظيمية الخاصة بكضع السياسات العامة فيبلحظ عدـ كجكد أجيزة متخصصة في تقييـ كا 

إال  ،التخطيط كرسـ السياسات العامةنية بعتصميـ السياسات العامة، فرغـ كجكد أجيزة كىيئات م
أنيا غالبا تككف ذات مستكل ضعيؼ، إذ يستأثر بعض األفراد كبعض أصحاب النفكذ مف كبار 
                                                                                                                                                          
DEMOCRATIC DEVLOPMENTAL STATE ,SOCIAL DEMOCRACY IN DEVELOPING 

WORLED ,VOL.05,1999 سعيد العضب مدمح:  ترجمة الدكتكر.  
 .49-48.عامر الكبيسي،  مرجع سابؽ، ص ص 240
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الذم يمعب دكرا ثانكيا  المكظفيف كجماعات الضغط بالدكر الرئيسي عمى حساب دكر البرلماف
 .مع المدنيكاألحزاب، كالمجت يتمخص في حشد التأييد كالدعـ لسياسات الحككمة

...( كمؤسسات المجتمع المدني) غياب الديمقراطية التشاركية، التي تسمح باألطراؼ األخرل-
المشاركة في صناعة السياسات العامة، كمحاربة الفساد كغيرىا، ألف كجكد المؤسسات التشاركية 

سقاط عمى ،  كباإل242الخ...يعطي قكة في انجاز المياـ المتعمقة بالتنمية كالبحث عف االستقرار
الجزائر نجد أف ما قامت بو الحككمة أثناء البحث عف أسباب اليجرة الغير شرعية مثبلن أك ما 

، حيث أككمت لمجماعات المحمية بالتحاكر مع الشباب كمعرفة "بالحرقة"اصطمح عمى تسميتو 
ف بدت جريئة في بدايتيا إال أنيا فشم ت نظرا األسباب التي تقؼ كراء ذلؾ، لكف ىذه الميمة كا 

 .لتغييب األطراؼ األخرل كتكقفت في بدايتيا
إف قضية الديمقراطية كالحكـ الراشد ككما جاء عمى لساف رئيس الجميكرية عبد العزيز        

ال يمكف إقامة الحكـ الراشد بدكف دكلة القانكف، بدكف ديمقراطية حقيقية، بدكف "  بكتفميقة أنو
مف ىذا المنطمؽ فالدراسات " ...حكـ راشد دكف رقابة شعبية تعددية سياسية، كما ال يمكف أف يقـك

كمستكل المعيشة أك نكعية الحياة كعمى )كالتقارير التي تركز عمى قضايا السياسات االجتماعية 
أىمية اإلنساف في تفعيؿ العممية التنمكية، حيث تركز المؤشرات عمى مستكل الخدمات الصحية  

الدكؿ التي تسعى لترشيد الحكـ التأكد مف تحقيؽ المؤشرات تحث ..( كمستكل التحصيؿ العممي
االستثمار البشرم، فالعمـ كالصحة تعداف   تحسيف نكعية حياة المكاطف كاالنتقاؿ إلى الدالة عمى

عمى عاتؽ الدكلة كلكنيما استثمار بعيد المدل، كيمكف القكؿ أف التنمية البشرية المستدامة تنمية 
 يؿ ديمقراطية تيدؼ إلى تشك

اجتماعي عادؿ كديمقراطي كرفع القدرات البشرية مف خبلؿ دفع المشاركة الفعالة    نظاـ
مكانياتو، كبذلؾ يعمؿ الحكـ الراشد عمى تحقيؽ  المكاطف خياراتلممكاطنيف، كتكسيع نطاؽ  كا 

 :أىدافو المتمثمة في
اراتيـ كفرصيـ تقرير كتدعيـ ككذا الحفاظ عمى رفاىية اإلنساف كتكسيع قدرات البشر كخي -

 .كالسياسية السيما ألكثر أفراد المجتمع فقرا كتيميشا ، االقتصادية
دارية - السعي لمقضاء عمى الفقر كتعزيز التنمية مف خبلؿ إنشاء مؤسسات سياسية كقضائية كا 

 .تؤدم عمميا بكفاءة كتخضع لممساءلة 
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 .اعيةالكصكؿ إلى تحقيؽ االلتزاـ بتعزيز التنمية االقتصادية كاالجتم-
الكصكؿ إلى تكسيع خيارات جميع فئات المجتمع بما في ذلؾ الفئات األكثر تيميشا كالنساء -

كالفقراء، مف خبلؿ تحقيؽ معيار المشاركة في صناعة القرار الذم يحقؽ رفاىية المجتمع كيضمف 
 .استدامتيا

لمجتمع ا تالكصكؿ إلى تفعيؿ دكر كؿ مؤسسات المجتمع حيث تشمؿ أجيزة الدكلة كىيئا-
 243.المدني، ككذا شركات القطاع الخاص

بحكـ القانكف كالمشاركة الشعبية في الحكـ كالشفافية  ـمحاكلة تحقيؽ االستقرار عف طريؽ االلتزا-
إلى أف التنمية بكافة جكانبيا عممية  1994أشار تقرير التنمية البشرية سنة، فقد كتداكؿ السمطة

 ةليست مجرد كضع طارئ أك عكامؿ خارجية، فالتنميكليست حالة كاتجاه مستمر في النمك، ك 
    244:ألف عممية شاممة كمستمرة كدائمة الدكراف

لممشاركة بعد تعميمي يمكف مف خبللو معرفة الخطأ كالصكاب كمف ثـ العرؼ عمى كيفية حؿ  ▪
 .المشاكؿ اعتمادا عمى الذات

تتعمؽ بالتنمية المستدامة عمى  إف المشاركة تساعد كثيرا في تقبؿ القرارات كالمشركعات التي ▪
 .قناعة كرضا كامميف

دراؾ حجـ المشكبلت كاإلمكانيات المتاحة لمتعامؿ مع  ▪ المشاركة تسيـ بشكؿ كاضح في فيـ كا 
ىذه المشكبلت كالكعي بالصعكبات التي تكاجييا الحككمات مما قد يدفع المكاطنيف إلى تقديـ 

ككمي مف خبلؿ تنظيـ أنفسيـ كاالنخراط في مبادرات مف جانبيـ تسيـ في دعـ الجيد الح
منظمات المجتمع المدني المستقمة سياسيا عف الماؿ كالفساد، شرعية كفاعمة لتاطير التفاعبلت 
المختمفة كبخاصة المشاركة التي تحتاج إلى المأسسة، كعف طريؽ المجتمع المدني يمكف تاطير 

العامة، حيث تمعب ىذه المؤسسات دكرا  المنافسة السياسية بيف القكل بشاف صناعة السياسات
التي  ةمعتبرا ألنو يعتبر الكعاء المعبر عف المصالح كتجميعيا كتقديميا إلى المؤسسات الحككمي

نتاجيا في صيغة قرارات كسياسات عامة، كىكذا تعمؿ مؤسسات المجتمع  تتكلى عممية تحكيميا كا 
 245.لسياساتالمدني كقنكات لممشاركة السياسية في عممية صناعة ا
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تساعد عممية المشاركة المكاطنيف عمى الحرص عمى الماؿ العاـ، كترشيد إنفاقو بؿ تدفعيـ  ▪
لمحفاظ عمى انجازات التنمية المستدامة حيث يشعر المكاطنكف أنيـ أصحاب ىذه المشركعات 

 .التي أنجزت بجيدىـ
يماف النظاـ الحاكـ تحميبل لمكاقع الجزائرم يمكف القكؿ أف اإلقرار بالتعددية ل       ـ تكف لقناعة كا 

بمزايا المشاركة السياسية كالحرية كفسح المجاؿ أماـ مختمؼ الفكاعؿ، بقدر ما كاف ىركبا مف 
أزمة صراع عمى مستكل التيارات كالتكجيات كالمصالح المختمفة الممثمة في النظاـ السياسي، 

ة لمكاصمة اإلصبلحات التي باشرتيا كيمكف تأكيد ىذا الطرح بغياب اإلرادة السياسية الحقيقي
الجزائر إلى نيايتيا، كىك الغياب الذم تأكد مف خبلؿ عدـ اعتماد ما يمكف أف نطمؽ عميو تسمية 

الذم يحمي تجربة التعددية، باإلضافة إلى ممارسة الضغط كالتحكـ عمى كافة " العقد الكطني" 
سبلح اإلجراءات اإلدارية، مما دفع  األحزاب كالجمعيات كذلؾ عبر كسائؿ عديدة مثؿ استعماؿ

 : بػالعديد مػف  النشطيف ضمف ىذه الجمعيات لطرح السؤاؿ التالي
ىؿ أف السماح بتشكيؿ ىذه الجمعيات كسيمة تستخدميا الدكلة لمراقبة الدكلة لمراقبة  ًن

عف ناىيؾ    246."المجتمع كالمكاطنيف، بدؿ أف تككف كسيمة تسمح لممكاطنيف بمراقبة ىذه السمطة
قانكف الطكارئ المفركض إلى غاية اليـك مف طرؼ السمطة لردع أم تحرؾ اجتماعي مف جانب 
المجتمع المدني، كما أف األحزاب كعمى حداثتيا في الجزائر، لـ تكف في الكاقع سكل أشكاال 
فارغة كعناكيف ضخمة، تحكلت في ممارسات بعضيا إلى انحرافات مكشكفة لتأييد السمطة، 

في تنظيـ الحركة السياسية لمجماىير، كتسيير مشاركتيا في : ف أداء دكرىا المتمثؿكابتعادىا ع
مختمؼ األنشطة السياسية بشكؿ منظـ كمشركع كذلؾ بتمكيف الجماىير مف التعبير عف 
مصالحيا كرغباتيا بأكثر حرية، كفي المشاركة في صناعة القرار، ألف تعدد األحزاب يشير إلى 

التنمكية أك باختيار الحكاـ،  جالمكاطنيف لمخيارات سكاء تعمؽ األمر بالبرامكجكد مجاؿ اكبر أماـ 
كما تشارؾ األحزاب باعتبارىا سمطة رقابية كضبطية في المجتمع بشكؿ مستمر عمى احتراـ مبدأ 
الفصؿ بيف السمطات، كما أنيا تمارس حقكؽ المساءلة السياسية كاستجكاب المسئكليف حكؿ 

ياب البرامج أحيانان، كمبالغتيا في التعميـ أحيانا أخرل يجعميا مكضع شؾ فغ 247.القضايا العامة
 ،(FNA)كيحيمنا إلى ىشاشة األفكار التي يتبناىا بعض األحزاب كحزب الجبية الكطنية الجزائرية

، كحزب التجمع (FFS)أك عجز أحزاب أخرل عف االنتشار الكطني كحزب جبية القكل االشتراكية
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كعدـ استجابتيا لمحاجات الكاقعية لممجتمع الجزائرم،  (RCD)ديمقراطيةمف اجؿ الثقافة كال
كبعضيا سعى إلى التحالؼ مف أجؿ مصالح ضيقة عندما عجزت عف تحقيقيا منفردة، فتجربة 

لـ تكف سكل البحث عف دستكر تعددم  1989التعددية الحزبية في الجزائر التي أتاحيا دستكر 
التخمص مف قيكد كمفاسد األحادية حتى كاف كاف ال يمبي كؿ أفضؿ مف دستكر أحادم، كبالتالي 

، فالتعددية التي سمح بيا ىذا الدستكر قد سعى مف خبلليا 248الطمكحات المشركعة لمشعب
أصحاب السمطة في الجزائر إلى حؿ مشكبلت السمطات كليس الجميكر، فالمراد  كاف تجديد 

إلى امتصاص المجتمع كتـ بذلؾ السماح  شرعية النظاـ كتجميميا عف طريؽ فئات جديدة تسعى
 249:بإنشاء أحزاب بشرطيف

أال تتحصؿ قكل المعارضة عمى أغمبية ميما كمؼ األمر كاف حتـ ذلؾ تزكير : األكؿ-
 .االنتخابات

أال تمتـز السمطة القبكؿ بتشكيؿ األغمبية البرلمانية مف المعارضة لمحككمة كبالتالي ىي : الثاني-
، فمحنة السياسة في الجزائر ىي غياب دكلة القانكف كالمؤسسات التي ديمقراطية بحد السيؼ

تسمح بالمشاركة الحقيقية كالفعمية في صناعة القرارات، كما ىك مكجكد مف تعددية حزبية ىك 
مجرد استعراض، حيث أف االنفتاح الميبرالي كالتبشير القتصاد السكؽ لـ يكاكبو انفتاح سياسي 

لكقت تعاظـ الدكر األمني في الدكلة كتراجع دكرىا االقتصادم بمعنى الكممة، كفي نفس ا
كاالجتماعي، كاحتكاء امني لمختمؼ الفئات كالفاعميف االجتماعييف، إذ أصبح العمؿ بقانكف 
الطكارئ سياسة لمكاجية المجتمع بقمعو كانتياؾ حقكقو باسـ الحفاظ عمى األمف العاـ، كدرء 

 .عف طريؽ نفس عقمية مكاجية اإلرىاب اإلرىاب، كمكاجية انتفاضات الشباب
إف التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ كاف لو صدل كاىتماـ كتعبئة بالغيف، إال أف االنفتاح      

السياسي كالتعددية التي رافقت ىذا التحكؿ لـ يرافقيا أم صدل كاسع لدل الجماىير بالرغـ مف 
انكمشت ككف بعضيا عبارة عف أحزاب  حزبا في بدايتيا، إال أنيا سرعاف ما 60الكثافة العددية 

إيديكلكجيات كأحزاب شخصية، كأخرل نخبكية، كبالتالي اتساميا بعدـ الكضكح في اليدؼ 
كطغياف الطابع الجيكم كبركز الصراعات الداخمية كاالنشقاقات مف طرفيا أحيانا، كأحيانا أخرل 
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التي تحكلت فيما بعد إلى  "حماس"مثبلن ك" النيضة"مف طرؼ خارجي ممثبل في السمطة  كحركة 
   250.حركة مجتمع السمـ، كبالتالي االحتكاء كالتعبئة

إف دمقرطة المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية كالسماح لممكاطنيف بالتعبير عف      
مصالحيـ كالحصكؿ عمى المعمكمات، كمناقشتيا مقابؿ القياـ بالكاجبات دكف إقصاء  كالسماح 

ة في صناعة القرار المحمي مثبل عبر المؤسسات الشرعية، إنما يتـ بخمؽ تقاليد ليـ بالمشارك
ديمقراطية، تؤسس لطريقة مثمى في القيادة كتسيير شؤكف الدكلة كمؤسساتيا تقـك عمى التنسيؽ 
كالمشاركة كالشفافية بيف الجماعات المحمية كالدكلة كالمجتمع المدني كالتعاكف بيف األعكاف 

  251.الخكاص كالعمكمييف المكمفيف بأداء الخدمات العمكمية القاعديةاالقتصادييف 
فبالنظر إلى الجزائر نجد أف البرلماف الذم يعتبر أىـ مؤسسة تشريعية كرقابية كقبؿ ىذا      

يعبر عف المشاركة السياسية لمشعب الذم يقـك بانتخاب أعضائو كبالتالي دكره أكثر تعبيرا عف 
عمى أعماؿ الحككمة، كناقؿ جيد النشغاالت المكاطنيف نجده ال يعبر صراحة الرأم العاـ كالرقابة 

عمى ىذا األمر،  فبعض النكاب يطرحكف انشغاالت ال تستجيب لطمكحات المكاطنيف، ضؼ إلى 
ذلؾ عجز النكاب عف طرح قضايا الشعب بحجة كجكد فراغ قانكني، كالتزاـ النائب في كثير مف 

و بما يتناسب مع الكزارة المعنية بو، دكف أف يمكنو ذلؾ مف تحقيؽ الحاالت بإعادة صياغة سؤال
غرضو بدليؿ أف كثير مف األسئمة كاالنشغاالت بقيت ألزيد مف سنتيف حبيسة األدراج، كمرات 
أخرل رفض الكزراء الرد عمى أسئمة النكاب كالنزكؿ إلى البرلماف الف تمؾ األسئمة ليست مف 

الرد عمى األسئمة تعد مف بيف كسائؿ الرقابة كىك ما ينص عمييا  اختصاص الكزارة بالرغـ مف أف
   252.الدستكر
كما أف المجتمع المدني كمدل مشاركتو في الحياة السياسية في الجزائر لـ يحقؽ المستكل       

غياب الثقافة الديمقراطية داخؿ الفضاء الجمعكم، بؿ أيضا غياب اآلليات المطمكب، ألف 
إلى بركز كاضح لظاىرة االنشقاؽ  لدأ قدتسيير اليكمي لمفضاء الجمعكم؛  الديمقراطية في ال
لعبلقات الدكلية فاالجمعيات بؿ كاختفائيا الذم الحظتو أكثر مف دراسة  فكشمؿ الكثير م

مف  تأسيس الجمعيات لمجمعيات ىي األخرل خاضعة لكصاية السمطة العمكمية إذ يفرض قانكف
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كىي األكثر  –( الكالئية أك البمدية)لداخمية كيمنع الجمعيات المحمية مكافقة كزارة ا 21خبلؿ مادتو 
نفس الشيء ،مف أم انضماـ ألم تجمعات أك تنسيقيات دكلية ميما كانت -عددا بيف الجمعيات 

الجمعيات الكطنية مف الخارج، فشرط الحصكؿ عمى بالنسبة لميبات التي يمكف أف تحصؿ عمييا 
بمي مطمكب ىنا كذلؾ، عمما بأف الجمعيات الجزائرية، كخبلفا لما ىك مكافقة كزارة الداخمية الق
أخرل عمى سبيؿ المثاؿ، الزالت عاجزة ،كمما تعمؽ األمر بتجنيد األمكاؿ  شائع في تجارب عربية

كاليبات مف الخارج لصالحيا،كما أف حصكليا عمى مساعدات مف قبؿ السمطات العمكمية 
رؤساء  فشيادة الكثير م بيبقى محدكدا كغير منتظـ، حس( اتكزارات كاليات، بمدي)الجزائرية 

الجمعيات فالتمكيؿ كالكضع المادم المرتبط بالتسيير اليكمي بصفة عامة يبقياف عمى رأس 
اىتمامات الجمعية الجزائرية إلى حد الساعة، رغـ إمكانية االعتراؼ القانكني لمجمعيات باالستفادة 

أف  تي تسمح ليا بالحصكؿ عمى ىبات كمساعدات خاصة إالمف كضعية جمعية ذات نفع عاـ ال
ىذه المكانة لـ تستفد منيا إال جمعيتاف كطنيتاف كبيرتاف ىي اليبلؿ األحمر الجزائرم كالكشافة 

إضافة اإلسبلمية الجزائرية؛ كىما جمعيتاف يعكد تاريخ تأسيسيما إلى مرحمة ما قبؿ االستقبلؿ، 
التي تبقى إلى حد كبير تحت سيطرة السمطات العمكمية ممثمة  -إلى صعكبات التأسيس كالتسيير 

 -في كزارة الداخمية بالنسبة لمجمعيات الكطنية بفعؿ القانكف كالممارسات البيركقراطية المختمفة 
فإف األىـ مف ذلؾ أف الكزارة تحتفظ بحقيا في طمب حؿ الجمعيات، بكاسطة قرار  قضائي، 

مف قانكف الجمعيات، كما أف العدد الكبير مف  35ك 32ف حسب الشركط المحددة في المادتي
   253:جمعيات المجتمع المدني في الجزائر يعاني مف

 .العبلقات بيف الجيات الرسمية كالجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي -
 .الجمعيات غير معترؼ بيا فعميا كمحاكر كشريؾ مف قبؿ المؤسسات كالجيات الرسمية -
كالجيات  المؤسسات ففيو الكفاية، الثقة المتبادلة المطمكبة بيف الجمعيات كبيال تتكفر، بما  -

 .الرسمية
 .عبلقات العمؿ كالشراكة بيف المؤسسات الرسمية كالجمعيات ليست ممأسسة-
 .استفادة الجمعيات مف المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر الكافي -
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جراءات معركفة بي- مقرات  دؼ الحصكؿ عمى مقرات دائمة لمجمعيات أكال تكجد قنكات كا 
 .الستقباؿ المشاريع 

البرلماف بغرفتيو ال يتضمف ال قانكنو الداخمي كال القانكف العضكم  باإلضافة إلى ىذا فإف      
المنظـ ألعمالو إمكانية قانكنية إلشراؾ المجتمع المدني بأم شكؿ كاف في أعمالو إذا استثنينا 

يمكف لٌمجاف  تنص عمى  أنو يلقانكف الداخمي لممجمس الكطني الشعبي التمف ا 43المادة 
في إطار ممارسة أشغاليا، أف تدعك أشخاصا مختٌصيف كذكم خبرة لبلستعانة بيـ في  ،الٌدائمة

مف القانكف الداخمي لمجمس األمة بدكرىا عمى  38فتنص المادة  ، أما مجمس األمةأداء مياٌميا
مة، في إطار ممارسة أعماليا، أف تدعك أشخاصا مختصيف كذكم خبرة أنو يمكف لمجاف الدائ

ىك الخبير كشخص ال كمنظمات المجتمع ، كالمقصكد بيذه المادة لبلستعانة بيـ في أداء مياميا
كىك ما  تترجمو المجاف المتخصصة بدعكتيا لخبراء مف مدني بمختمؼ أشكاليا التنظيمية؛ ال

يـ  فبل يبقى إذان مف إمكانيات التدخؿ أماـ جمعيات المجتمع مختمؼ التخصصات لبلستماع آلرائ
المدني إال العمؿ مف خارج الييئة التشريعية،  كقكة ضغط في غياب نص قانكني يقنف مساىمة 
ىذه القكل المنظمة مف الداخؿ عمى صعيد كؿ مؤسسات البرلماف بغرفتيو، يساعدىا في ذلؾ 

كل تجنيد متفاكت القكة حسب متغيرات الظرؼ كجكد صحافة مكتكبة مستقمة  جزئيا كمست
  254.السياسي كاألمني  المتقمب

 

منظمة، منيا  53743مف جية أخرل نجد أف الجمعيات المدنية في الجزائر كالتي تضـ حكالي      
823

تنشط عمى المستكل الكطني كال تجد ىذه المنظمات حرجان مف خرؽ القانكف  طجمعية فق  255
ؽ األمر بمساندة الرئيس كبرامجو كقراراتو كمشاريعو السياسية كاالقتصادية، كالدستكر عندما يتعم

مثمما ال تجد كزارة الداخمية حرجا في غض الطرؼ عف تجاكزات ىذه المنظمات كالجمعيات ما 
طاراتيا في خدمة السمطة، كتحكلت بذلؾ إلى  دامت ىذه األخيرة قد كضعت نفسيا كىياكميا كا 

 .ستخداـ في التزكية بعيدا عف مبادئيا التي أنشأت مف أجمياأجيزة سياسية قابمة لبل
في حيف نجد أف قانكف الجمعيات يمنعيا مف النشاط السياسي كالعمؿ خارج إطارىا المحدد       

، كفي المقابؿ نجدىا تتجاكز الممنكعات 1990مف قانكف الجمعيات الصادر 11خاصة المادة

                                                
 .المرجع نفسوعبد الناصر جابي،  254

255
الؼ جمعية 30مف  أنتقؿجمعية  823: مجمعيات الكطنية لي مالمجمكع الكراء الداخمية العرب بالجزائر أف كزارة الداخمية بمناسبة اجتماع كز  عمف عفأ   
كعمى سبيؿ المثاؿ فقد سجمت  1999في نياية  53743 إلىليصؿ أخيرا  1998في  52026 إلىليصؿ  1997جمعية في  48201 إلى 1992في 

  .في كالية كىراف 2061في سطيؼ كأخيرا  2469ك,  في تيزم كزك 2565, كالية بجاية في  2770, جمعية  محمية في كالية العاصمة  3949



تسير في فمؾ السمطة كنقابة عماؿ التربية مثبل، التي لعبت القانكنية كتنسى انشغاالت المكاطف ك 
دكر رجؿ اإلطفاء في اإلضرابات األخيرة الخاصة بممؼ التعكيضات حيث صرح األميف العاـ 

أف مطالب النقابة مشركعة كىي مف أكلكيات مختمؼ شرائح : "لمنقابة السيد عبد الكريـ بكجناح
كما نجد أف أحزاب التحالؼ ..." ساندة ألم تنظيـ نقابيالقطاع إال أف النقابة لف تككف لجنة م

( قانكف األحزاب السياسية)الرئاسي المكسع لدعـ ترشح الرئيس لعيدة ثالثة تخرؽ القانكف بدكرىا
كنجدىا تجر كؿ التنظيمات معيا بدءا باالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، اتحاد النساء كالفبلحيف، 

بة كالطبلبي الحر، منظمات األسرة الثكرية كتنسيقية أبناء الشيداء، اتحاد الشبيبة، اتحاد الطم
 . الخ....كمنظمة أبناء الشيداء كالمجاىديف كضحايا اإلرىاب، الكشافة اإلسبلمية أرباب العمؿ،

بعيدا عف ىذا نجد السمطة تسعى لبلنتقاـ مف الجمعيات التي ال تسير في ىذا الخط كما      
 2004.256ي لمطمبة الجزائرييف عاـ حدث مع االتحاد الكطن

ىذه الصكرة أكضحت بأف السمطة قد أظيرت ضعفا إصبلحيا كبيرا كفي أحسف األحكاؿ،      
اقتصرت تدخبلتيا اإلصبلحية عمى الجانب االقتصادم، تاركة المجتمع في جانب مظمـ مف 

ؿ المشاركة كالشراكة لذلؾ كاف البد مف مطالب أخرل مث" فميس بالخبز كحده يحيا الناس"التنظيـ،
في رسـ التكجو السياسي لحياتيـ، كبالتالي إف  لـ يحدث ذلؾ فاف النظاـ سيكاجو نقص الرشادة 

 . 257كاليركب مف الديمقراطية
في المقابؿ أظيرت السمطة تصميما كقدرة عمى فرض سياسة أمنية صارمة عمى أم 

ة الصحافة كاإلعبلـ فنجد دستكر حركية في  الكاقع االجتماعي أما فيما يتعمؽ بالحؽ في حري
نص عمى حرية الرأم كالتعبير، أم دكف النص عمى حرية الصحافة كاإلعبلـ خاصة في  1989
،  كما نجد أف اإلذاعة كالتمفزيكف في 1996مف دستكر  41-36كالتي تقابميا المكاد  39ك 35المكاد 

حقو في أم معارضة أك أم يد السمطة كلمصمحتيا كىذا مف شأنو أف يعطؿ ممارسة المكاطف ل
كبالتالي تظؿ معادلة اإلعبلـ العمكمي محككمة بتغيرات الكاقع السياسي كدرجة  258.مطمب آخر

رسكخ تقاليد العمؿ اإلعبلمي النزيو كالمكضكعي، كمدل احتراـ مبادئ التعددية كما أف اإلعبلـ 
يقة طمب صراحة في حممتو المستقؿ ال يكجد في الجزائر بالمعنى الحرفي لمكممة، فالرئيس بكتفم

                                                
 .2009فيفرم 14، السبت5551، الخبر السياسي، "جمعيات مريضة بدعم الرئيس" عثماف لحياني،  256
 12.، ص(2007/2008:سنة الجامعيةكمية الحقكؽ، قسـ الكفاءة المينية،جامعة باتنة، ال) محاضرات في مقياس حقوق اإلنسان" مبركؾ غضباف، 257
، بسكرة، "التحكؿ الديمقراطي في الجزائر:" كرقة بحث قدمت في الممتقى الكطني حكؿ"") الحريات العامة التحول الديمقراطي وأثره عمى"حسينة شركف، 258

 .128.، ص( 2005ديسمبر  11-10الجزائر، 



أف ينتظر المطالبكف باإلعبلـ المستقؿ إلى أف يغير رأيو كمكقفو منو  2009فيفرم 13الرئاسية يـك 
  259.يكما ما أك أف يترقبكا رئيسا آخر غيره

تغنت بيما معظـ خطابات السمطة في الجزائر إنما  فإف الديمقراطية كالحكـ الراشد المذا    
اضيان لضماف الدعـ الخارجي، كبتعبير أدؽ ىك مشركع لتسكيؽ الصكرة يأخذاف شكبلن استعر 
فالمجتمع المدني الذم يعد أحد الفكاعؿ في صنع السياسات  العامة  260.الخارجية ال غير

كتحميميا، كمف بيف ركائز الحكـ الراشد، في الجزائر نجده أخذ صكرة المؤسسات الداعمة لديمكمة 
، التي كالمجنة الوطنية إلنقاذ الجزائريكر مثبل فكرة الكساطة، كاستمرارية الدكلة مف خبلؿ ظ

ظيرت غداة تكقيؼ المسار االنتخابي في بداية التسعينات، كىكذا فاف المجتمع المدني كمصطمح 
 أف المفيـك :" عرؼ ركاجا كبيرا، ككما يقكؿ عبد الناصر جابي

سعيا إلى مساعدتو عمى التخمص مف استعمؿ ككسيمة إلخراج النظاـ السياسي الجزائرم مف أزمتو 
كالديمقراطية كاقتصاد نحك مرجعيات أخرل (االشتراكية، التخطيط، األحادية) مرجعيتو القديمة

تحكؿ دكف بركز مجتمع لذلؾ بقيت سيطرة الدكلة عمى مؤسسات المجتمع المدني ..السكؽ
ما أف سيطرة الدكلة كالنظاـ ديمقراطي يكرس قيـ المكاطنة كالحرية كالمساكاة كالعدؿ االجتماعي، ك

السياسي القائـ أفضى إلى ظيكر حركة جمعكية محصكرة في ممارسة طقكس احتفالية كنخبكية 
  261".تستعمميا الدكلة في مناسبتيا المختمفة

إف األزمة في الجزائر ىي أزمة دكلة، كأزمة حكـ باعتراؼ الكثير مف المفكريف كالسياسييف،       
أف الرئيس بكتفميقة قد تمكف مف تغيير "مد طالب اإلبراىيمي في ىذا السياؽ كقد ذكر السياسي اح

كاجية الحكـ لكنو في نفس الكقت لـ يغير طبيعة كآليات الحكـ، فخبلؿ المرحمة األكلى احتدـ 
النقاش حكؿ الحكـ الراشد كعامؿ حاسـ لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية المستدامة، كأكثر 

الثبلثة لمحكـ الراشد في مية السياسية، لكف في نفس الكقت لـ يتـ حسـ األبعاد مف ذلؾ التن
 :ىي ك الجزائر

كتستند عمى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كاحتراـ البنكد الكاردة في : الرشادة السياسية -
اجعة ترسيخ المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالمدنية، كبذلؾ فاف الدكلة البد مف مر 

                                                
 .2009فيفرم 14، 5551،الخبر السياسي، "أصوات الناخبين في طمب بوتفميقة يرتكز عمى الشرعية الثورية" حميد يس، 259
الحكـ الراشد كاستراتيجيات التغيير في "  :حكؿ كرقة بحث قدمت في الممتقى الدكلي) "موقع الحكومة االلكترونية من الحكم الراشد" سميماف رحاؿ، 260

 .89.ص ،(2007افريؿ 09-08، سطيؼ، الجزائر،"العالـ النامي
الحكـ الراشد كاستراتيجيات التغيير في "  :حكؿ كرقة بحث قدمت في الممتقى الدكلي)  "المجتمع المدني لمتأسيس لمحكم الرشيد دوركيحؿ مصطفى،261

 .170.ص ،(2007افريؿ 09-08، سطيؼ، الجزائر،"العالـ النامي



قامة دكلة القانكف كتفعيؿ  الديمقراطية السياسية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف المادية كالمعنكية، كا 
 .المشاركة السياسية

كىي مدل قدرة الجزائر عمى تفعيؿ الشراكة مع القطاعات األخرل كالقطاع :الرشادة االقتصادية-
بلئمة لمنشاطات االقتصادية في ضؿ الخاص كالمستثمريف، كحسف استخداـ المكارد، كخمؽ بيئة م

 قداقتصاد السكؽ، فالحكـ الراشد حسب البنؾ العالمي ىك مسالة تسيير اقتصادم فالجزائر 
إيرادات  عمى حصكليا إلى أدل مما 1999 عاـ منذ النفط أسعار في المستمرة الطفرة مف استفادت

لى مسبكقة غير  .يةاألجنب بالعمبلت األصكؿ صافي في ىائؿ تراكـ كا 
كذلؾ عف طريؽ السير العقبلني كالشفاؼ كالعادؿ، لممكارد المالية كالبشرية :الرشادة اإلدارية-

لممجتمع بيدؼ القضاء عمى أشكاؿ الفساد اإلدارم كالمحسكبية، كىذا بتشجيع البلمركزية، أك ما 
  262.يسمى بالديمقراطية المحمية كالرقابة كالمساءلة

ي يمكف فيـ طريقة عمؿ الديمقراطية كالحكـ الراشد في المحافظة استنادا إلى الشكؿ التال      
عمى استدامة السياسات االجتماعية، حيث أف الديمقراطية كآلية لممارسة المشاركة مف طرؼ 

في رسـ السياسات تحتاج إلى نظاـ حكـ يتميز بالرشادة في عمؿ   كمختمؼ الفكاعؿ المكاطنيف
أساسية يؤدم إلى كضكح اليدؼ  ركيتكفر عمى عناص  ،المؤسسات السياسية كصنع القرار

 .المنشكد كالمتمثؿ في تنمية اجتماعية مستدامة
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 يوفر تنمية اجتماعية عن طريق
 

 
 يؤدي إلى         

 .شخصي دإعدا: المصدر-
ة  أساس أم تجربة تنمكية كلذلؾ نجد في األخير يمكف القكؿ أف الديمقراطية كالحاكمية الجيد     

قد أنشأت  ،1995في  OCDEالتابعة لمنظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية أف لجنة المساعدة 
فريؽ عمؿ حكؿ التنمية التشاركية كالحاكمية الجيدة، بحيث ربطت بيف الحاكمية الجيدة كالتنمية 

بتعييف ك تعريؼ احتراـ القكانيف، كتسيير كما قامت  التشاركية ككذلؾ حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية
القطاع العاـ كمحاربة الرشكة كتخفيض النفقات العسكرية الفائضة كالمبالغ فييا عمى اعتبار أف 
ذلؾ مف أبعاد الحكـ الراشد، كفي بداية سنكات التسعينات كعندما انفجر نمكذج التنمية االشتراكية 

نتاج بمعنى القائـ عمى الدكلة كحدىا كالتركيز عمييا بشكؿ القائـ عمى الممكية الجماعية لكسائؿ اإل
كعميو لكحظ أف الخطاب الدكلي حكؿ التنمية بدا يتشكؿ كيتركز حكؿ  ،ممفت، قد اظير تناحرا

الدكلة " بعنكاف 1997دكر الدكلة تجاه المجتمع كالقطاع العاـ، كما أف التقرير حكؿ التنمية لعاـ 
يؤكد أف الكظائؼ األساسية لمدكلة في اقتصاد السكؽ االجتماعي قد أشار بما " في عالـ متغير

نصاؼ أكثر، فالحكـ الراشد  سكؼ تصحح نقائص فكرة كمالية السكؽ، كما تساىـ في عدالة كا 
حسب ىذا المفيـك يتطمب عدـ استبعاد أم عنصر مف النشاط اإلنساني في خدمة التنمية كأصبح 

 الدميقراطية كآلية للمشاركة 
 .يف صنع السياسات

نظام حكم يتسم بالرشادة يف صنع 
 : القرار و يتوفر على عناصر 

 .القانون -الشفافية  -ادلساءلة   -
 . ادلشاركة الشعبية -الرقابة   -
  . جمتمع مدين مستقل و قوي-
 .المركزية-
 خمرجات إحصائية وبيانات فعالة-
  

 تــــاج إلى تح

 =  سياسات اجتماعية مستدامة
 تنمية اجتماعية مستدامة

ـ

ـ

 ـ

 

ختطيط اسرتاتيجي للسياسات 
 :االجتماعية يقوم على

وضع خطط وأهداف طويلة أو  -
 .قصرية ادلدى

 .وجود آليات كالرقابة، التحليل-
بدائل جاهزة للتنفيذ أثناء -

 .  األزمات للمفاضلة
 



في التطكر الحديث لمرأسمالية كالتي جاءت لتقميص  ىذا الحكـ يشكؿ احد األحداث المبلحظة
ألف ىذا اإلفراط اكجد الكثير مف  -دعو يعمؿ دعو يمر-" طرح ادـ سميث" كالتحكـ في إفراط

لـ تؤدم إلى خدمة الصالح العاـ كبالتالي فالحكـ الراشد ( اليد الخفية)االتيامات، منيا أف فكرة 
             263.جاء ليصحح أخطاء الدكلة الحديثة

الجزائر ككسائر الدكؿ التي تبنت التخطيط االشتراكي في بادئ األمر، الذم لـ يحقؽ      
النتائج المرجكة منو، حيث اعتبر سياسة شمكلية تجيؿ بناء كتطكر المجتمع، ك خضكع 

 .االقتصاد كالمجتمع لمعقبلنية التخطيطية التي لـ تتأسس عمى منطؽ عممي أكاديمي
ىؿ أف الجزائر استمرت في العقبلنية : طمب المكالي سكؼ نعالج مسألةمف خبلؿ الم   

 التخطيطية؟ أـ أنيا تبنت أسمكبا آخر في إحداث التنمية االقتصادية االجتماعية؟
o لمسياسات االجتماعية والتنمية المستدامة *التخطيط االستراتيجي: المطمب الثاني. 

، في مختمؼ بمداف العالـ كعمى مستكل أصبح التخطيط العممي سمة مف سمات العصر     
جميع القطاعات داخؿ الدكلة كمف ثـ أصبح لزاما عمى كؿ قطاع، أف يحدد أىدافو طكيمة األجؿ 
كبرامجو القصيرة، كأف يضع الخطة المتكاممة التي يراد مف كراء تنفيذىا عمى خطكات مدركسة، 

كف مف حؿ مشكبلت التنفيذ في التكقيتات تحقيؽ األىداؼ، كأف يتـ متابعة تنفيذ الخطة دكريا لمتم
قبؿ اتخاذ القرار   المناسبة، كالتخطيط بذلؾ يعني التفكير كالتدبير العممي في األمكر ثـ التبصر

التي تفرضيا العممية  تلذلؾ فإف تكفر جياز متفرغ ألعماؿ التخطيط يعتبر مف الضركريا
 داؼ كخطط كبرامج عامة يظير فيياالتخطيطية في جميع المستكيات فالسياسة العامة ىي أى

اتجاه الحككمة لمعمؿ خبلؿ فترة زمنية معينة كتسعى الدكلة بسمطاتيا كبالشراكة مع مختمؼ 
إلى كضع خطة قكمية شاممة تتناكؿ فييا جميع األنشطة ( مجتمع مدني، قطاع خاص)الفاعميف 

أىداؼ السياسات، كضع شركط لبمكغ ك  ،االقتصادية كاالجتماعية عمى مستكل الدكلة ككؿ
 :مايمي كمف خصائصو التخطيط الجيدك
 .يتعمؽ التخطيط بالمستقبؿ كيعتمد عمى التنبؤ-
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ادة عمى كحدات التخطيط االجتماعي، أحزاب كمجتمع مدني، قطاع خاص،إدارة ككسائؿ إعبلـ،ككحدات التخطيط االقتصادم، زي:الحقيقية لجميع األطراؼ
ج مف السمع كيقـك ىذا النكع مف التخطيط عمى فمسفة النمك االجتماعي، االقتصادم العادؿ كعمى الكفاءة، كالمساءلة، كشمكلية اليدؼ في زيادة اإلنتا

حبلؿ ا  لكاردات، كالخدمات ذات القدرة عمى إشباع الحاجات األساسية لممكاطنيف، كالتكسع في الصادرات، كا 
 .2007تجارب ناجحة،  منشكرات األمـ المتحدة، : تقرير المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا-
 



 .يككف شامبل كال يقتصر عمى فئة معينة-
 .تحديد المدل الزمني لمخطة كالترجمة الكمية لؤلىداؼ المطمكب تحقيقيا-
 .عاتالتكامؿ بيف التخطيط كالتنفيذ أك األداء بالنسبة لجميع القطا-

تقـك بو المستكيات اإلدارية  األول؛ تنفيذم كتكتيكي استراتيجي،:التخطيط لو عدة أكجوإف       
مف اختصاص رئاسة الجميكرية كأجيزتيا المعاكنة، أما  رالعميا عمى أساس فمسفة معينة كيعتب

ط ، فتقـك بو المستكيات اإلدارية الكسطى لتحديد كسائؿ تنفيذ التخطيالتخطيط التنفيذي
، كتقـك بو التكتيكي التخطيطالمختمفة كأخيرا  ااالستراتيجي كيعتبر مف اختصاص الحككمة بكزاراتي

   264.المستكيات اإلدارية الدنيا لكضع تفصيبلت التخطيط كتقـك بو المديريات العامة
كعندما تعتـز الحككمة تطكير سياسات اجتماعية منصفة قد ترغب في تجسيد مجمكعتيف مف 

 :ضمف الخطة اإلستراتيجية لمدكلة المبادرات
كتشمؿ أىـ المبادرات مثؿ تكسيع نطاؽ تغطية خدمات : سياسات متوسطة وطويمة األجل ▪

سياسات التكظيؼ ، التعميـ كالصحة كالضماف االجتماعي، كتحسيف مستكيات العمؿ كاألجر
 .كاستصبلح األراضي كغيرىا

تأسيس سياسات طكيمة األجؿ  ىكز الحككمة عمعندما تر :مبادرات قصيرة األجل بالغة التأثير ▪
يستغرؽ ذلؾ كقتا طكيبل لمتطكير، بينما تحتاج الحككمات الممتزمة بالعدالة إلى نتائج أسرع لسد 
االحتياجات االجتماعية الممحة كتمبية تطمعات الشعب الذم انتخبيا كتستطيع مجمكعة مف 

ات عمى معالجة االحتياجات األساسية بيف المبادرات السريعة بميغة التأثير أف تساعد الحككم
 :الشرائح السكانية األشد فقرا كقد تحتكم ىذه البرامج عمى

 .برامج التغذية المدرسية المجانية-
 .برامج عاجمة لمتكظيؼ-
 (.مياه، صرؼ صحي،إصبلحات منزلية)ترقية برامج اإلسكاف دكف المستكل، كلكاحقيا-
 .ألساسية كاألدكية لمفقراء كذكم الدخؿ المحدكدحرية الحصكؿ عمى الخدمات الصحية ا-
 .حمبلت محك األمية، كالتعميـ األساسي المجاني لمجميع-
 .تحكيبلت لضماف استمرار الطمبة في المدارس، كتخصيص ميزانيات لتطعيـ األطفاؿ-
 265.تحكيبلت نقدية مثؿ معاشات التقاعد لممسنيف كالفقراء كذكم االحتياجات الخاصة-
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ير الباحثيف إلى أف السياسة الطكيمة األجؿ ىي اقرب المفاىيـ إلى اإلستراتيجية كبصفة كيش      
عامة فإف ىدؼ السياسة يجب أف يدكر في نطاؽ اإلستراتيجية، بمعنى أف اإلستراتيجية ىي عبارة 
عف مجمكعة مف األىداؼ المراد تحقيقيا، كلذلؾ فالمنظكمة اإلستراتيجية في مجاؿ ما تشمؿ 

ذات فعالية ككفاءة عاليتيف بغرض تحقيؽ  مف السياسات العامة تقـك بيا إدارة عامة،مجمكعة 
ىدؼ استراتيجي، ككمثاؿ عمى ذلؾ  تخطيط إستراتيجية التنمية االجتماعية كالتي تتمثؿ في 

 266:مجمكعة السياسات التالية
ة كاإلشراؼ، كتقـك في تربية األبناء كالسيطرة عمى االنحرافات كالحماي :سياسات تدعيم األسرة ■

الحككمة بدعـ األسرة كتكفير الرعاية الصحية لؤلـ أثناء الحمؿ، كتقديـ اإلرشاد لآلباء، المساعدة 
 .لآلباء في كقت األزمات االقتصادية، خاصة أثناء التعطؿ عف العمؿ، كتدعيـ التماسؾ األسرم

مف كاجبيا تكفير التنمية  بحيث تقـك الحككمة بتدعيـ المدارس التي: سياسات تدعيم التعميم ■
الشخصية لؤلطفاؿ كالمتعمميف، كالمناخ المدرسي المبلئـ لدمج األطفاؿ في المجتمع عف طريؽ 

 .تنشئة اجتماعية سميمة
بمعنى إتاحة الفرص أماـ العاطميف عف العمؿ عف طريؽ تكفير مشركع : سياسات العمل ■

الذيف ال يجدكف " بنكؾ الفقراء"ؿ يحتذل بو لممعيشة الكريمة كتدعيـ مياراتيـ كمؤىبلتيـ، ككمثا
ضمانات لتقديميا لمبنكؾ التقميدية التجارية في البحريف كاألردف، كاليدؼ منيا االستدامة في 
العمؿ مف خبلؿ مشركع شخصي لطالب القرض كىي ال تيدؼ إلى الربح بؿ تدكر رأس الماؿ 

 .لمكصكؿ إلى اكبر شريحة ممكنة مف الفقراء
لجميع شرائح المجتمع دكف استثناء، حتى مف ىـ في مناطؽ نائية كمعزكلة، :يةسياسات صح ■

 الفصل كتكفير الرعاية الصحية لممرضى في المستشفيات، كدعـ العبلج المجاني، 

كالصحة المدرسية بتكفير التطعيـ كالمتابعة الصحية كبرامج الرياضة، كبرامج صحة اإلنجاب، 
 .دة كغيرىاكمكافحة كفيات األطفاؿ عند الكال

يجب أف تحقؽ السياسة العمرانية الربط بيف تكفير السكف المبلئـ : سياسات اإلسكان والتعمير ■
مف حيث البيئة الصالحة، كالقريبة مف أماكف العمؿ كالخدمات األساسية مثؿ التعميـ كالصحة 

تخطيط  كالمكاصبلت التي تسيؿ التنقؿ باإلضافة إلى تكفير شركط السكف العائمي عف طريؽ
عمراني عممي يتميز بالخصكصية كمحاربة السكنات اليشة كالقصديرية كالعشكائية مع ضماف 

 .كسائؿ الترفيو، كنشر ثقافة العيش الكريـ كالرفاىية
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كتشمؿ الرعاية العديد مف األنشطة منيا تكفير المعاشات :سياسات الرعاية االجتماعية ■
 .ت الدخؿ المحدكد كالحد مف آثار البطالةكالمساعدات االجتماعية لؤلسر كاألفراد ذا

عبلـ المجتمع حكؿ السياسات : سياسات إعالمية ■ تيدؼ إلى تكجيو السمكؾ نحك اإليجاب كا 
المراد تحقيقيا كذات األثر االجتماعي، كاستشارة المستفيديف منيا، كتكفير قنكات االتصاؿ بيف 

 267 .الجيات المعنية مف مجتمع مدني كمؤسسات
كثير مف العامميف في قطاعات التنمية، أف نجاح عممية التخطيط يرتبط بتكافر مجمكعة يرل      

-الكاقعية-التناسؽ -الترابط-االستمرارية-المركنة-التكازف-الشمكؿ 268:مف الخصائص أىميا
التكامؿ كأخيرا التسمسؿ المرحمي كالقابمية لمتنفيذ، كالجدير بالذكر أف عممية التخطيط -االستدامة
كاإلحصاءات إلى جانب  العديد مف الككادر الفنية  تكالبيانا تلكـ ىائؿ مف المعمكماتحتاج 

المتخصصة ذات المستكيات المرجعية المختمفة، كما تحتاج إلى إطار مؤسسي يتمثؿ في ىيئات 
التخطيط ككحدات التقييـ كالمتابعة التي تعمؿ مع مختمؼ الفكاعؿ في لتحديد الصعكبات كتذييميا 

مى تحقيؽ األىداؼ في إطار االحتياجات التنمكية، كما يسعى التخطيط االستراتيجي كالعمؿ ع
 :التنمكم إلى تحقيؽ أىداؼ أىميا

 المساىمة في كضع الحمكؿ المناسبة كالمكضكعية لممشكبلت االقتصادية ،االجتماعية-
 .الديمغرافية كالبيئية

 .لممكارد البشريةاألمثؿ لممكارد الطبيعية كالتكظيؼ السميـ  ؿاالستغبل -
 .تحقيؽ معدالت نمك اقتصادية عالية، كتحسيف مستكل المعيشة كنكعية حياة لمسكاف-
التكزيع العادؿ لعائدات النمك االقتصادم كمكاسب التنمية طبقيا كمكانيا، ىذا باإلضافة إلى -

عادة تكزيع الدخكؿ بيف  الناس أىداؼ أخرل عديدة كتحقيؽ عدالة اجتماعية عف طريؽ تكزيع كا 
 .كالمناطؽ كاألقاليـ بشكؿ مقبكؿ

التنمية االقتصادية، يساعد الدكلة عمى رسـ  إف معرفة األىداؼ األساسية مف سياسة      
نقصد ، ك مف أجؿ بمكغيا بصفة سميمة الدكلة، كتخطيط إستراتيجية التنمية التي ستتبعيا

عجمة التنمية  جؿ تحريؾباإلستراتيجية،  النمط أك األسمكب الذم تمتزمو السمطات، مف أ
الطكيمة مقسمة عبر مراحؿ  االقتصادية،  في مدة زمنية بعيدة المدل،  بحيث ىذه المدة الزمنية

كبعبارة أخرل ىي الخطكط العريضة التي  جزئية،  قد تككف ممتدة إلى ست سنكات عمى األكثر،
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مف خبلؿ  تيدؼ إليو الدكلةما  تحقيؽ الكطني إلى ترسميا السياسة اإلنمائية لبلنتقاؿ باالقتصاد
 .ذلؾ
مرحمة جديدة دخمت  ،1989صدكر دستكرالجزائر كمع نياية مرحمة التخطيط الممركز، ك        

كبداية تحكؿ تاريخي في مسار الدكلة كالمجتمع عمى جميع األصعدة السياسية كاالقتصادية 
أزمة عميقة كشاممة أدت إلى غير أف ىذا التحكؿ لـ يكف سيبلن كميسكران، بؿ تميز ب ،كاالجتماعية

غياب شبو كمي لممرافؽ الخدمية في األرياؼ كالعديد مف المدف كحركة كاسعة مف النزكح الريفي 
طارىا العمراني مف أجؿ مكاجية ىذه  ، كتجاه المدف الكبرل كاكتظاظيا كتدىكر محيطيا البيئي كا 

في تطبيؽ كتنفيذ  تـ، شرع1997الصعكبات بعد عكدة االستقرار السياسي كاألمني نسبيان سنة 
، كالقائمة عمى نكع مف المقاربة لمتجارب العالمية في اندكنيسيا، دكؿ النمكر برامج تنمكية

  269 :بابتداءن ، *، ك إنعاش اقتصادم قائـ عمى النظرية الكنزية المحدثة...(ماليزيا
 .ج.مميار د  883.24بمغ حجـ البرامج المحمية منيا : البرامج العادية-
ج .مميار د525بغبلؼ مالي قدره (  م2004-2001)يغطي الفترة  :برنامج اإلنعاش االقتصادي-أ

متكقعة لتعزيز  مستخدمة في ذلؾ عائدات البتركؿ الغير ،مميار دج لمتنمية المحمية114منيا 
كدعـ  البنية األساسية، الطمب اإلجمالي كخمؽ كظائؼ ، مف خبلؿ استثمار األمكاؿ العامة في

إنفاؽ رأسمالي، بإنفاؽ مبمغ  كىك برنامج ،ج الزراعي كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطةاإلنتا
كالتي لدعـ المؤسسات،  كيتمحكر حكؿ األنشطة المخصصة  مميكف دينار جزائرم 525إجمالي 

في ميداف الرم النقؿ كالمنشآت القاعدية كتحسيف ظركؼ المعيشة كالتنمية  تعزز المرافؽ العمكمية
أربع سنكات  تحسنا مطردا عمى مدل االقتصادملقد سجؿ النمك ك  ،نمية المكارد البشريةكت المحمية

لكف بالرغـ مف ذلؾ فاف نتائج ىذا ، 2005ك 2004خبلؿ سنتي   %5نسبة متتالية  حيث تعدل 
استدعى خبلؿ  المخطط ليا قطاعيا مجمؿ اإلنجازاتالبرنامج لـ تؤدم إلى نتائج مرضية،ف

مميار دكالر، أنفقتيا  38مميار دينار، أم ما يعادؿ  3000 رصد أكثر مف رةالسنكات الست األخي
 25مميار دينار  أم حكالي 1900إلى ىذا ما يقارب  يضاؼ الستكماليا، الدكلة عمى االستثمار

                                                
و كتنظيمو،لكف ىذه النظرية نمكذج اإلنعاش االقتصادم كفؽ النظرية الكينزية، يدعك إلى تدخؿ الدكلة لزيادة اإلنفاؽ العاـ ، كتشجيع االستثمار مع مراقبت *

الذم نادل بضركرة تقميص دكر الدكلة في إنتاج  بيتر برجر" الثورة الرأسمالية" قد القت انتقادات مف أصحاب النظرية الكينزية المحدثة، مثؿ صاحب كتاب
كىذا الطرح  1979عاـ " تاتشر"ئيسة الكزراء السمع كالخدمات كتركيا لمقطاع الخاص، كبالتالي المزيد مف الخصخصة كما طبؽ في بريطانيا في عيد ر 
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قاـ بيا، خبلؿ نفس الفترة المستثمركف الخكاص مف جزائرييف  مميار دكالر مف االستثمارات التي
نصيب برامج التنمية خبلؿ  :التالي يمثؿ حجـ التخصيصات المالية لمبرامج، كالجدكؿ كأجانب
 ج.د الكحدة مميار -(.2009-1998)الفترة 

 

ص (:9002): 20العدد  ،مجمة عموم إنسانية،"تجربة التنمية المحمية في الجزائر"محمد شريفي،  -
  .09-00.ص
الشككؾ، بؿ ككجيت االنتقادات مف طرؼ البعض لمجيكد اإلنعاش االقتصادم،   أحاطت لذلؾ

تأخرا كبيرا في حيف أف الجزائر قد دخمت في سباؽ مع الزمف  لمكاجية التحديات  حيث شيدت
يـك محيط الدكلي فذلؾ ال ينبغي أف ينسينا أف في ببلدنا يكجد الاليفرضيا  الكاقع الداخمي، ك  التي

، منيـ شباب تقؿ أعمارىـ عف ثبلثيف سنة%  73بطاؿ، أكثر مف  أكثر مف مميكف كنصؼ مميكف
 .لذلؾ جاء البرنامج الخماسي التكميمي لدعـ النمك

مميار  9000الحالي   يبمغ حجمو االستثمارمك ( ـ2009-2005)يمتد مف :برنامج دعم النمو-ب
  .ج لمبرامج المحمية.مميار د 1908.5  دج خصص

دينار مف النفقات العمكمية  مميار 4200إف ىذا البرنامج سيكمؼ مبمغا إجماليا بحكالي       
كأعطيت األكلكية فيو لمكافحة  2009 سنةإلى غاية 2005التنمكية بالنسبة لممدة الجارية مف 

مداد ، األرياؼ بالكيرباء كالغاز، كتطكير الزراعة كدعميا البطالة،  ثـ السكف  كقطاع النقؿ كا 
البرنامج التكميمي بعدة مشاريع مدعكمة  لقد أتى ،المتكازف لممناطؽ كتحمية مياه البحر كالتطكير

مميار  1900نصؼ ىذا المخصص المالي، أم أكثر مف ف ،بمخصصات مالية مف قبؿ الدكلة
 ظركؼ معيشة المكاطنيف، كسيتـ لتحسيف دينار رصد

 .مميار دينار جزائرم 555:بناء مميكف كحدة سكنية، بمبمغ مالي قدره-

 2004 2003 2002 2001 2000 99 98 البياف
98-

2004 

2005-
2009 

 المجكع العاـ

PCD+PSD 

42.546 47.68 84.01 120.58 296.58 290.82 214.82 997.24 1908.5 

البرامج 
طاعية غير الق

 PSDالمركزة 

27.51 29.42 49.16 80.97 154.78 245.49 188.81 776.162 1708.5 

البرامج البمدية 
 PCDلمتنمية 

15.03 18.20 35.51 39.04 41.79 45.47 62.01 221.08 200 



 .مميار دينار 400بقدر حكالي  تنمية منشآت التربية الكطنية كالتككيف الميني كالتعميـ العالي، -

  .مميار دينار جزائرم 85تعزيز المنشآت األساسية لمصحة بقدر -
 .دينار مميار 65تكصيؿ الغاز كالكيرباء إلى أكثر مف مميكف بيت بقدر  -

 مميار 127 بقدر  اء الشركب، كىذا خارج عف كبريات المنشآت األساسية،تزكيد األىالي بالم-

                                                          . جزائرم دينار

عبر  محؿ 15000كالتي تغطي بناء  مميار دينار، 95ترقية التشغيؿ كالتضامف الكطني بقدر  -
 270.سائر بمديات الكطف

 271 :ما يمي عمى ىذه البرامج ما يمكف مبلحظتو 
ىذه البرامج ال تعكس التخطيط العممي االستراتيجي،بؿ ىي برامج مرتبطة بشخص الرئيس،  -

 .كليست استراتجيات عمى مستكل القطاعات أثبتت فشميا في نياية األمر
 . المركزية الشديدة في اتخاذ القرار كتسيير البرامج-
د كترتيب أكلكيات الحاجات االجتماعية كاالقتصادية كغياب المؤشرات الكافية لتحدي نقص-

 . لممكاطنيف
تيميش المشاركة الشعبية كالقطاع الخاص مما أدل إلى نقص الكفاءة كالفعالية كغياب -

 . التنافسية
ضعؼ كانعداـ التنسيؽ كالتكامؿ بيف مختمؼ المتدخميف في إعداد كتحديد كبناء كتنفيذ كمتابعة -

رة القطاعية المفرطة مما أدل إلى التناقض كالتكرار في العمؿ كتداخؿ البرامج كسيطرة النظ
 .الصبلحيات

كالية لكؿ الكزارات بما فييا رئاسة الجميكرية  48 لرقابة المالية المكجكدة عمى مستكلضعؼ ا  -
التابعة  العمكمية إذا ما دعمت مستقببل بمصالح التفتيش التي مف شأنيا ضبط إيقاع النفقات

مجيكلة، كىك ما زاد مف  ألسباب ما تزاؿ 1987المالية، عمما أف ىذه األخيرة ألغيت في  لمرقابة
إعادة االعتبار لمياـ التفتيش ك  أف *، كقاؿ الخبير االقتصادم سمير فصيح..سكء التسيير المالي

 الرقابة المالية القبمية مف شأنو تدعيـ التمحيص كمراجعة الحسابات ك التحميؿ المالي لمصالح
لممالية كمجمس المحاسبة باعتبارىا إستراتيجية ك  مصالح الرقابات األخرل مثؿ المفتشية العامة

                                                
 .مرجع سابؽ، " اتجاىات النمو االقتصادي في الجزائر"مكلكد حشماف، 270
   .13-12.ص ص مرجع سابؽ،محمد شريفي،  271

كمية، كالمعكقات التي تقؼ أماـ ، كطرؽ تسيير األمكاؿ مف خبلؿ الصفقات العم 2009خبير اقتصادم كمالي، قدـ تقرير حكؿ الرقابة المالية في الجزائر*
  . تنمية االقتصاد بصفة سميمة



  .صماـ أماف لمحاربة الفساد بأنكاعو

ك البرمجة العممية في استيبلؾ األمكاؿ العمكمية بيف مختمؼ القطاعات  المالي التخطيط غياب -
فكاتير  ا المحددة، ك بالتالي التأثير الحقيقي فيك استبلـ المشاريع المبرمجة في آجالي  الفاعمة،

الكاردات ك رفع القدرة الشرائية لممكاطف ك تكحيد الدعـ المالي صكب القطاعات ك كؿ حسب 
 272.الحفاظ عمى حقكؽ األجياؿ اختصاصاتو لتمكيؿ التنمية المستدامة ك

كبيرة  إنجازاتيا مية ككانتبالرغـ مف االستثمارات الضخمة التي كجيتيا الدكلة إلى التن        
خفاقات كسمبيات ال تزاؿ تعترض طريؽ التنمية كتمنعيا مف  نسبيان إال أنيا عرفت نجاحات كا 
تحقيؽ أىدافيا عمى الكجو المقبكؿ، كىي متعددة ،منيا اإلدارية كالفنية االجتماعية كاالقتصادية 

طاعات األخرل التي ال خاصة في ظؿ االعتماد شبو الكمي عمى قطاع المحركقات كضعؼ الق
   %.03تتجاكز مساىمتيا في الصادرات أكثر مف 

نما يتطمب إلى جانب ذلؾ  التخطيط - لمتنمية ال يتطمب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيؽ أىدافو كا 
 . إدارة كفؤة كفعالة كجياز فني مؤىؿ كمدرب كمساندة حككمية كشعبية كاعية كمخمصة

طني كالتسيير المركزم تبقى بعيدة عف التكفؿ باالحتياجات الخطط كالبرامج ذات البعد الك -
كتعجز عف تحقيؽ التكازف الجيكم، ما لـ تكف مصحكبة ببرامج محمية يتـ إعدادىا كالتخطيط ليا 

 . كتنفيذىا محميان 
الجيكد الحككمية لكحدىا غير قادرة عمى بمكغ أىداؼ التنمية الشاممة كالمتكازنة ما لـ تكف -

عدادان كتنفيذان ( مساىمة القطاع الخاص)ادرات الخاصة مدعكمة بالمب كالمشاركة الشعبية تمكيبلن كا 
، كتأخر تكزيع 2009، كألدؿ عمى ذلؾ عدـ بمكغ ىدؼ المميكف كحدة سكنية، مع نيايةكتقكيمان 

محبلت الرئيس لتشغيؿ الشباب، كبرامج التشغيؿ المؤقتة كما رأينا سابقا، ناىيؾ عف ضعؼ 
تماعية في تمبية الحاجات كجكدة الخدمات كالصحة، كالتشغيؿ كغيرىا، لذلؾ القطاعات االج

مميار  150أغمب البرامج التنمكية قد أجمت إلى البرنامج الخماسي القادـ أيف تـ تخصيص 
 273.دكالر
إف التخطيط لمتنمية االجتماعية في الجزائر البد أف يخضع لمنطؽ االستراتيجي كلذلؾ ترل       

المتحدة أف السياسات االجتماعية المخطط ليا بصكرة عقبلنية تضمف ديمكمتيا ىيئة األمـ 

                                                
 .14.محمد شريفي، نفس المرجع السابؽ، ص272
 .1264:، عدد.2009ديسمبر 08،"مميار دينار 020،ميزانية التربية والتعميم يخصص ليا أكثر من  9000ميزانية "،جريدة األياـ 273



تمر السياسات االجتماعية بخطة إستراتيجية تراعي ككصكليا إلى كافة المستفيديف، حيث 
 274:الخطكات التالية

بإجراء تحاليؿ كمية كنكعية، بيدؼ تحميؿ الحاجات كالفئات : تشخيص السياسة االجتماعية -1
ية ذات األكلكية، كالحكاجز البنيكية التي تحكؿ دكف االستفادة مف فرص التنمية كنتائجيا، السكان

 .  كاستراتيجيات أسكاؽ العمؿ كمصادر العيش التي ستسيـ في تحسيف الرفاه
يمكف أف يؤدم ضعؼ التخطيط في السياسة : تخطيط السياسة االجتماعية كتحديد األكلكيات-2

 .برامج االجتماعية كاقتصارىا عمى فئة دكف أخرلاالجتماعية إلى تقكيض ال
كثيرا ما تعتبر البرامج االجتماعية برامج مرتفعة الكمفة : تمكيؿ السياسة االجتماعية كتنفيذىا-3

كلذلؾ يتـ تاميف المكارد المالية البلزمة إلدامة أثرىا، فبلبد مف إجراء تقييـ لؤلثر االجتماعي 
 .ستثمارات المستدامة في القطاع االجتماعيكفعالية الكمفة بيدؼ تشجيع اال

يجب أف تككف المشاركة عنصرا أساسيا في عممية :إدماج المشاركة في السياسة االجتماعية -4
صياغة السياسة االجتماعية، بدءان بتحديد الحاجات، مركران بعممية التنفيذ كصكال إلى الرصد 

 .لمعنييف بالسياسة االجتماعيةكالتقييـ كالمشاركة الفعالة تشمؿ شبكة كاسعة مف ا
انظر ممحؽ األشكاؿ، الخاص  .)مع المراقبة الدكرية: رض الكاقعأتنفيذ السياسة االجتماعية عمى  -5

 . (02:بنمكذج صنع السياسات االجتماعية ضمف اإلستراتيجية اإلنمائية الكطنية، رقـ
إف الذم يستطيع ) ا االجتماعيكمف خبلؿ نظرة البنؾ الدكلي لمفيـك التنمية المستديمة في بعدى

مف ىنا يمكف القكؿ أف تحقيؽ ..(أف يحكؿ أفكاره إلى كاقع حيباستطاعتو أف ينفذ ما خطط لو، 
التنمية االجتماعية المستدامة يتكقؼ عمى مدل نجاح الخطة اإلستراتيجية لمسياسات، كقدرتيا 

اإلضافة إلى عقمنة كسائؿ ب 275عمى التحكـ الصاـر لمسار التنمية كاألىداؼ التي كضعت لذلؾ
التحكـ كالتسيير، فبل يمكف أف تككف التكمفة كبيرة في حيف النتائج غير مناسبة، كال يعقؿ بناء 
مدف رياضية ضخمة، أك مسابح في بمد ال تتكفر فيو مياه شرب أك مدارس أك مستشفيات كما ال 

صحي أك حد أدنى مف  يعقؿ أف تقاـ مشاريع مظيرية مكمفة في حيف ال يتكفر لممكاطف سكف
الضمانات االجتماعية، ككيؼ يمكف تحقيؽ تنمية مستدامة في مجتمعات ينخفض فييا مستكل 

                                                
-7.،ص ص2007، لجنة التنمية، مارسالسياسة االجتماعية واستراتيجيات التنمية الوطنيةالمتحدة، تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي،  األمـ  274
8. 

 .85.، ص( 2008،دار الكتاب احلديث:القاهرة) العولمة والقواعد الجديدة لمتنميةجيؼ سيمكنز،  275



ذا لـ يكف ىناؾ ادخار فكيؼ يكجد استثمار  دخؿ الفرد كال يكفيو لمعيش؟ كبالتالي ال مدخرات كا 
 276كتنمية؟

 

o ي الجزائرمعوقات التنمية االجتماعية والتنمية المستدامة ف :ثانيالمبحث ال. 
في الكصكؿ إلى خدمة عمكمية فعالة في الجزائر يعكد باألساس إلى عدـ  إف اإلخفاؽ       

كجكد نمك اقتصادم متكازف مع التنمية االجتماعية يضمف لمجميع الحؽ في االنتفاع بيا، كلقد 
في ساىـ ذلؾ في كجكد تفاكت طبقي صارخ في مستكيات المعيشة بيف أفراد المجتمع مما أدل 

نفس الكقت إلى أعماؿ عنؼ كتعبير عف سكء األكضاع كاالحتقاف الذم يعيشو الفرد الجزائرم، 
الذم يرل بأف الدكلة أداة لمترشيد كالعقمنة كالتعبئة االجتماعية، " انطكنيك غرامشي"كبمراجعة مقكلة 

تمامان؛ كذلؾ كاالقتصادية كتقديـ المنافع العامة كالخدمات فإننا نجدىا التنطبؽ عمى الجزائر 
بالنظر إلى ككنيا ال تزاؿ تفتقد إلى المميزات التي تطبع الدكلة الحديثة ذات الحكـ الرشيد، 

تحدم المشاركة كالديمقراطية، كتحدم االستقرار السياسي : كتكاجو في نفس الكقت تحديات أىميا
اليب السياسة الخ، ىذا األخير الذم أعطب دك ...بكافة أطيافو، *كاالجتماعي، كتحدم الفساد

كاالقتصاد كاإلدارة كلقد لخص الرئيس عبد العزيز بكتفميقة الكضع مف خطاب كجيو لمكاطنيو في 
بأف الدكلة مريضة بالفساد، كىي مريضة في إدارتيا، مريضة :" حيث قاؿ 1999أفريؿ 27

بالمحاباة كالمحسكبية كالتعسؼ بالنفكذ كالسمطة كعدـ جدكل الطعكف كالتظممات، مريضة 
االمتيازات التي ال رقيب عمييا كال حسيب مريضة بتبذير المكارد العامة كنيبيا ببل ناه كال ب

كىك في الكاقع تشخيص لكاقع اضعؼ الركح المدنية كأبعد القدرات كالكفاءات كشكه ..." رادع
 277.مفيـك الدكلة كغاية الخدمة العمكمية عمى مستكل جميع القطاعات

                                                
 .74.ص منصكر ميبلد يكنس، مرجع سابؽ، 276
الفساد داككد خير اهلل، ") ىك استغبلؿ أك إساءة استعماؿ الكظيفة العامة، مف اجؿ مصمحة شخصية" حسب تعريؼ البنؾ الدكلي  -:الفساديعرؼ  *

 (.67.ص.2004، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت،  مجمة المستقبؿ العربي، كظاىرة عالمية واليات ضبطيا
كرقة بحث ")التغيير الفساد ومحاوالت"عمي حركدم، ". معيف في السمطةتحكيؿ لفائدة مصالح خاصة، نفكذ مرتبط بمكقع :" كيمكف القكؿ أف الفساد ىك

، فالفساد كظاىرة .20.،ص(2007افريؿ 09-08، سطيؼ، الجزائر،الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي:قدمت في الممتقى الدكلي حكؿ
الخ، كمف اجؿ محاربة ىذه اآلفة عممت الدكؿ إلى إبراـ ...د أك االجتماع أك الثقافةيشمؿ كافة مجاالت الحياة سكاء أكاف فسادا في السياسة أك االقتصا

 الفساد الصغير: ، كيصنؼ الفساد بأنو نكعاف"األمـ المتحدة لمكافحة الفساد"العديد مف االتفاقيات فيما بينيا ثنائية كجماعية، كاىـ ىذه االتفاقيات، اتفاقية 
الذم يتـ في إطار المعامبلت الكبرل، كالمقاكالت  ،رالفساد الكبيكة،كالصحة كالتعميـ كأجيزة العدالة كالخدمات األخرل اليكمي كالذم نجده في المعامبلت

 .العالمية مثبلن  كعمى مستكل السمطة، كالشركات الكبرل
حكم الرشيد واستراتيجيات التغير في العالم ال: الدكلي حكؿ كرقة بحث قدمت في الممتقى)  "الحكم الرشيد ومعضالت الدولة الحديثة" ىاركف، فتيحة 277

 (.بتصرؼ.)312.، سطيؼ، الجزائر، مرجع سابؽ،صالنامي



لمحاربة ىذه اآلفة التي حالت دكف تقديـ الخدمات لكف ما الذم فعمتو الجزائر 
مدركات ألصحابيا؟كدفعت بالمجتمع إلى العنؼ، كساىـ في انتشار الفقر كغيرىا؟ فبحسب 

 .عربيا 13عالميا ك 98فإف الجزائر بقيت تراكح مكانيا في المرتبة  *الفساد
 

o    الفساد في الجزائر مشكل: المطمب األول.  
الفساد في الجزائر ىك نتاج لمجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية إف أسباب ظيكر      

  278:كالسياسية، المختمفة
 :األسباب االجتماعية-1
إف تدني الظركؼ االجتماعية كالصحية كالفقر ألفراد المجتمع ىي : ضعؼ مستكل المعيشة-

كضاعيـ االجتماعية التي تدفعيـ لمتكرط في أفعاؿ كممارسات فاسدة، كغير مشركعة لتحسيف أ
 .كقبكؿ الرشكة مف طرؼ ابسط مكظؼ عمى مستكل القطاعات كالمؤسسات الخدمية

فالمحاباة مثبل مف القيـ المشجعة عمى الفساد، حيث تعتبر عممية :سيطرة القيـ الثقافية السمبية-
القيـ تقديـ الخدمات كالتسييبلت ألبناء العائمة كتكظيؼ األخ كالعـ كاألقارب كاألصدقاء مف 

المجتمع، كعمى أساسيا تقكل الركابط، كالعبلقات بينما تعد مف كجية نظر الغرب  لااليجابية لد
 .مف القيـ االنحرافية التي ال تقـك عمى مبدأ االستحقاؽ كالجدارة في الحصكؿ عمى الكظائؼ

 :األسباب االقتصادية-2
ؿ انخفاض أجكر المكظؼ بركز ظاىرة التفاكت الطبقي ك البلمساكاة، كيظير ذلؾ مف خبل -

الحككمي كالضغكط المادية كالنفسية التي يعاني منيا، مف جية كما يبلحظ في الكاقع مف مستكل 
اجتماعي فاحش يعيشو أفراد كأبناء الطبقة العميا كىك ما يدفعو إلى القياـ بعمؿ إضافي لتحسيف 

 .   مستكاه المعيشي مف خبلؿ قبكؿ الرشكة أك االختبلس
رقابة أك نظاـ قانكني عقابي يردع المخالفيف كاف كجد فيك غير فعاؿ  كيطبؽ عمى  عدـ كجكد-

فئة دكف أخرل، حيث يتمتع اغمب المسئكليف في الجزائر بحرية كاسعة في التصرؼ، كيستغمكف 

                                                
المقيميف في بمد ما  أك الغير مقيميف  فىك مؤشر تابع لمنظمة الشفافية الدكلية، عبارة عف استطبلع لآلراء يعكس إدراؾ رجاؿ األعماؿ كالمحمميف السياسيي *

نظيؼ ) 10ثبلث استطبلعات عمى األقؿ ، كيشمؿ مؤشر مدركات الفساد عمى سمـ درجات تتراكح بيف  االبمداف التي يتكافر ليفيو، كيحتكم المؤشر عمى 
، كىك مؤشر مركب يعتمد عمى معطيات ذات صمة بالفساد نتجت مف عمميات مسح متخصصة تجرييا مؤسسات متنكعة كحسنة (فاسد جدا)  0، ك(جدا
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مناصبيـ لتحقيؽ مكاسب شخصية عف طريؽ طمب الرشاكل مف الشركات أك المكاطنيف نظر 
 .حصكليـ عمى امتيازات

تزايد الطردم لمفساد مع عممية التحديث االقتصادم في المجتمع؛ ففي ظؿ التحكؿ االقتصادم ال-
 .كعمميات الخصخصة، ازدادت عمميات النيب كغسيؿ األمكاؿ، كالتيرب الضريبي

 :األسباب السياسية -3
جده عدـ تنفيذ القكانيف كانتياكيا كالبلمباالة مف طرؼ رجاؿ الشرطة كالجياز القضائي الذم ن-

 .في اغمب األحياف متكرطا في كثير مف قضايا الفساد
 .فساد قمة الصفكة، كاستغبلؿ المناصب لتحقيؽ مآرب شخصية -
غياب الديمقراطية كاحتكار السمطة في يد بيركقراطية قميمة مما أدل إلى تيميش دكر كمشاركة  -

دارة شؤكنيـ  .المكاطنيف كمؤسسات المجتمع المدني في مراقبة كا 
رة الحككمة المطمقة عمى الثركة، كضعؼ المجتمع المدني كمؤسساتو في مراقبة سيط-

 279.المسئكليف
كألكؿ مرة في الجزائر نجد المشرع الجزائرم يفرد نصان خاصان كمستقبل عف قانكف 
العقكبات، كيرجع ىذا إلى األىمية البالغة حسب المسئكليف في الجزائر لمكافحة الفساد كتعزيز 

القانكف، كالشفافية في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص، كذلؾ مف خبلؿ قانكف  النزاىة كدكلة
. 2006جكيمية 15كاألمر المؤرخ في  2006فيفرم 20الكقاية مف الفساد كمكافحتو الصادر في 

 :كفيما يخص التدابير الكقائية نجد
في آجاؿ  ففي الجزائر ىناؾ أشخاص يممككف ثركات ىائمة حققكىا: التصريح بالممتمكات -

 .قصيرة، كىك أمر يدعكا إلى الشؾ خاصة في مرحمة العشرية السكداء التي اتسمت بالبلعقاب
لقد ثبت في الجزائر مف ككارث حصمت، أف ىناؾ مشاريع : فيما يخص الصفقات العمكمية-

أسندت إلى أشخاص غير مؤىميف كال تتكافر فييـ الشركط خاصة في مجاؿ   السكف كالتجييزات، 
المرافؽ العمكمية، كىذا ما أدل إلى نتائج  كخيمة عمى مسالة صرؼ الماؿ العاـ، كعمى بناء 

كلذلؾ نجد أف المادة . حياة المكاطنيف، ك يؤدم في نفس الكقت إلى عرقمة التنمية الكطنية الشاممة
 280.التاسعة مف نفس القانكف تنص عمى إضفاء شفافية اكبر عمى سير الصفقات العمكمية
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كذلؾ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية كالرد عمى شكاكييـ  : فافية في التعامؿ مع الجميكرإضفاء الش-
 281.التي نطمع عمييا في مختمؼ الصحؼ اليكمية

يبدك أف ىذه التدابير مف شأنيا أف تسيـ في القضاء عمى الفساد ك الحد منو، لكف  كفؽ     
مناسباتي لتدعيـ الخطابات كالشعارات الكاقع الجزائرم، فإف ىذه التدابير ما ىي إال استعراض 

لحشد التأييد كالمساندة ال غير؛ فجرائـ الفساد في الجزائر تنبأ بكارثة كفؽ ما نشاىده في الصحؼ 
اليكمية مف تجاكزات كاختبلسات بالمبليير، فالفساد اإلدارم قد تفشى في كؿ أركاف اإلدارات 

تصريحات بعض الكالة بالممتمكات الشخصية  العمكمية الجزائرية، كألدؿ عمى ذلؾ ما أفادت بو
استفادات متعددة، شقؽ كقطع أرضية بالدينار (  24/05/2000)كالكاردة في الجريدة الرسمية

 283.كالجدكؿ التالي يمثؿ حجـ الككارث التي عانت منيا الجزائر مف جراء الفساد 282.الرمزم
 

  .،مرجع سابؽ"ئرحالة الجزا"،االقتصاد الخفي والنمو في البمدان النامية"بكدالؿ عمي، : المصدر-   
إف قانكف الكقاية مف الفساد جاء نتيجة الستجابة الجزائر كالمصادقة عمى اتفاقية األمـ       

ك 284.المتحدة لمكافحة الفساد كضركرة تكييؼ منظكمتيا القانكنية معيا تطبيقا ألحكاـ الدستكر
كف بالنظر إلى الكاقع الجزائرم نجد أف حدة الغمياف في أكساط المجتمع تنبع أساسا مف تقزيـ القان

 .مف طرؼ أصحاب القانكف أنفسيـ
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 مميون دوالر900مميارو0 استيراد صفقة قمح فاسدة 0220

 مميار دوالر 2.2 جبائي/ممؼ عمى العدالة 2266عرض  0229

 مميار دوالر0.9 قضية مساس باالقتصاد 1698كجكد 0229
 مميار دوالر07 فضيحة مؤسسة سيدار 0227
 مميون دينار جزائري 922 جرد الجمارؾ/ قطع غيار مزكرة  0222
 مميار دينار ج 000 فضيحة مركب الحجار 9000
 ممياردج0909مميار دوالر أي 09 فضيحة القرف بنؾ الخميفة 9002



إف الفساد في الجزائر قد اضعؼ مف شرعية الدكلة، كاحدث اضطرابات كقبلقؿ مما يؤدم في     
 :نفس الكقت إلى التشكيؾ في فعالية القكانيف كألدؿ عمى ذلؾ مايمي

مع خاصة ساىـ الفساد في الجزائر في إعادة تكزيع الثركات لصالح الفئة األكثر قكة في المجت-
 .أكلئؾ الذيف يحتكركف السمطة، كقكل مف نفكذ األثرياء

ظيكر بعض النشاطات المكازية كالغير شرعية في تقديـ الخدمات العمكمية بأقؿ ثمف مما ييدد -
 .الخ..المصمحة العامة، في الصحة كالتعميـ

 .التفاكت الطبقي الذم ساىـ الفساد في الجزائر في إيجاد طبقة فقيرة كمحركمة-
لذلؾ فإف فعالية السياسات االجتماعية في الجزائر تبقى محصكرة في مدل تكفير البيئة     

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السميمة، مف طرؼ الدكلة كىذا بمحاربتيا أشكاؿ الفساد كىذا 
نما بتفعيؿ القكانيف كمأسسة القيـ كاألخبلؽ لدل مسيرم  إدارات اليتـ بكاسطة شعارات انتخابية كا 

الخ، كعميو ال يمكف الحديث عف سياسات اجتماعية ...كمرافؽ الخدمة العمكمية، كتعميـ الكفاءة
كتنمية اجتماعية فعالة، في حيف اليزاؿ الماؿ العاـ تحت سطكة رجاؿ السياسة، كسيطرة رجاؿ 

اـ كقضية الدكلة، كألدؿ عمى ذلؾ، مسيرم الجماعات المحمية في الجزائر الذيف ينيبكف الماؿ الع
مميار دج باستعماؿ  3200كالي البميدة كالطارؼ، كآخرىا قضية عاشكر عبد الرحماف الذم اختمس 

، كاختبلس أكثر 285(مؤسسة عقرب الشماؿ)مؤسسة متخصصة في األشغاؿ ككاجية لبلختبلس
مميار دينار مف بريد الجزائر مف طرؼ إطارات كمدراء ببريد الجزائر، كؿ ىذا يحدث  1300مف

 286.فمة مف الرقيبفي غ
باإلضافة إلى مشكؿ الفساد في الجزائر الذم استشرل في جميع اإلدارات، نجد أف ما تعانيو 
اإلدارة كلو ارتباط كثيؽ بالفساد اإلدارم أال كىك مشكؿ التسيير الذم يطرح عمى كؿ مستكل، 

 .أك اجتماعي كىذا ما سنعالجو في المطمب المكالي يسكاء اقتصادم، سياس
 

o إشكالية تسيير السياسات االجتماعية في الجزائر: ب الثانيالمطم 

مف خبلؿ برجكازية تكنكقراطية التي تحتؿ المناصب العميا  تتسـ اإلدارة الجزائرية بالتعقيد      
مف جية، كبرجكازية صغرل التي تحتؿ كسط كأدنى السمـ اإلدارم، ك عدـ انضباط اإلدارة ناتج 

الطبقتيف، خصكصا إذا كانت سياسات تكافؽ مصالح إحداىما كىي عف عدـ التكافؽ الكامؿ بيف 
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، كيحكـ ىذه اإلدارة، ...في نفس الكقت لصالح طبقات المجتمع الكاسعة مف شغيمة كفبلحيف
أنظمة أساسيا العبلقات الشخصية، كىي عبارة عف تحالفات يصعب تحديدىا، تعمؿ داخؿ 

إدارم قائـ عمى أسس عممية، كبذلؾ أصبحت  كخارج الجياز اإلدارم الرسمي، كليس ىناؾ نظاـ
اإلدارة ذات مسؤكلية كسمطة تسمح بتسيير إمكانيات الدكلة بالثقة، كتراقب كتسيير كتحتكر المركز 
في الدكلة كالمجتمع، كقد أعطت ىذه الكضعية كطريقة تسيير االقتصاد مشاكؿ ليا اثر بارز 

  287.ثر بكؿ ماىك تابع لمقطاع العمكميكردكد أفعاؿ أفراد المجتمع الذم تأ تعمى سمككيا
غير مكصمة بالمكاطنيف كباألكضاع : " ..إف اإلدارة عمى جميع المستكيات في الدكلة     

الحقيقية المممكسة، كغير المبالية برغبات الناس  الذيف تشرؼ عمييـ كال بحاجاتيـ، إدارة عممت 
شكاؿ التقعر التي ال فائدة ترجى عمى تككيف منطؽ خاص، كىي تضاعؼ مف إجراءات اإلكراه كأ

كتؤدم ...منيا كىي تتسبب في تمييع المسؤكليات، كاعتماد التعتيـ في مضمار اتخاذ القرارات 
في اغمب األحياف إلى تشجيع البلكفاءة كتعميـ التفاىة، إدارة ىي أميؿ ما أف تككف إلى التبذير 

ىذا ىك .." تمـ بأسباب التقدـ العممي منيا إلى التسيير، إدارة متقادمة في مناىجيا كال تكاد
 288.الكصؼ الحقيقي لئلدارة الجزائرية كعمى لساف القاضي األكؿ لمببلد أماـ كالة الجميكرية

مف خبلؿ ىذا التشريح لكاقع اإلدارة في الجزائر سكؼ نتناكؿ مكضكع التسيير مف خبلؿ 
 :بقا كىي كالتاليالقطاعات المرتبطة بالتنمية االجتماعية التي تعرضنا إلييا سا

 .كاقع التسيير في الجزائر-1
 . تسيير السياسات القطاعية كالتربية كالتعميـ، الصحة، السكف كالتشغيؿ-2

 :كاقع التسيير في الجزائر -1
إف التسيير في كاقع األمر مرتبط بطبيعة اإلدارة، سكاء عمى المستكل الكمي لمدكلة أك عمى     

؛ ككف ىذه (نفيذية عمى مستكل الجماعات المحمية، كمختمؼ اإلداراتاإلدارة الت)المستكل الجزئي 
األخيرة تقـك بتنفيذ ما خطط لو كتسعى إلى تقديـ كتكزيع المنافع كالخدمات العمكمية عمى أفراد 

 :المجتمع ضمف أدبيات السياسة العامة، كعميو فاإلدارة في الجزائر تتسـ بما يمي
مف ىي إدارة غير مؤىمة، إذ يعاني معظـ أفرادىا : semi-literate administration:إدارة شبو أمية-

تدني مستكاىـ الميني كالتعميمي كالتدريبيف فالتنمية المستدامة  تتطمب عكامؿ كراس الماؿ 
كالطبيعة كالعمؿ، باعتبارىا عكامؿ أساسية لتحقيؽ الفعالية كتسخير المكارد لممتطمبات االجتماعية 
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ة عممان أف المجتمعات المتقدمة بادرت باستحداث ما يعرؼ بالحككمة كاالقتصادية كالثقافي
  .في تسيير الشأف العاـ المحمي *االلكتركنية

عشعش منطؽ التبذير كاإلسراؼ لمماؿ العاـ  : wasting administration:إدارة مسرفة تبذيرية-
 ي لئلدارة مزيد مف الصرؼإذ يعن" مف اجؿ حياة أفضؿ" لمتشيير بالقدرات المالية الظرفية كشعارا 

  289(.الكفاءة كاإلنتاجية) كاالستيبلؾ دكف أف يرافؽ ذلؾ نمك حقيقي في القدرات 
عمما أف التخطيط لمتنمية ىك قضية إدارية باألساس، كىذا الضعؼ : ضعؼ كظيفة التخطيط-

مر بسبب غياب سياسات كاضحة كغياب التحديد الدقيؽ لؤلىداؼ المرجكة سيما حينما يتعمؽ األ
) باالستراتيجيات البعيدة المدل، باإلضافة إلى ازدكاجية في الصبلحيات كالمستكيات المختمفة

 األمين بوسماحالمركزية، المحمية كالقطاعية داخميا كفيما بينيا، كىك ما عبر عنو محمد 
الكاقع أف اإلدارة المركزية سقطت في فخ النمطية، عندما أرست ىياكميا عمى نمط :"...بقكلو

كتبيف فيما بعد أف ىذه الطريقة تثقؿ العمؿ الكزارم كأنيا ..مكحد، مديرية،كمديرية فرعية، كمكتب
مكمفة، كقد انكبت اإلدارة في الجزائر التي تعددت مياميا عمى تسيير االقتصاد، المراقبة 

 كذلؾ عمى حساب االبتكار كالتكجيو كاإلشراؾ، كالتخطيط االستراتيجي، كىي غير... كالتجييز
 290."كفيمة بأف تمكف الجياز اإلدارم مف الخركج مف كضعو الخانؽ

كما تعاني الجزائر مف التضخـ النسبي لعدد المكظفيف حيث يبمغ عددىـ حسب تقديرات      
ساكف كىي نسبة عالية مقارنة  100مكظفيف لكؿ  04ب 1999الديكاف الكطني لئلحصائيات 

ذلؾ أساسا إلى التكسع األفقي في البناء التنظيمي، ببعض الدكؿ الغربية كحتى العربية، كيرجع 
مكظفيف  06ككثرة الكحدات اإلدارية دكف الحاجة إلييا، كىذه األرقاـ قد تغيرت حيث أصبحت 

ساكف خاصة بعد تبني الجزائر صيغ التشغيؿ، عقكد ما قبؿ التشغيؿ، الشبكة  100لكؿ
     291.خدمة المراد مف ىؤالءاالجتماعية، كغيرىا دكف معرفة االختصاص كال طبيعة ال

 292:إف ضعؼ األداء عمى مستكل اإلدارة المحمية يرجع أساسان إلى    

                                                
 يشير مف اإلدارة ك لجأت الدكؿ إلى ىذا النمط مف التغيير لتحسيف األداء كفعالية التنفيذ كتطكير األشكاؿ التقميدية:الحكومة االلكترونيةمصطمح *

في أسرع كقت ممكف كبأقؿ التكاليؼ، كلقد تعددت مستكيات  إلى القدرة عمى تقديـ المعمكمات كالخدمات االعتيادية لممكاطنيف بكسائؿ الكتركنية المصطمح،
 :ما يمي: مة االلكتركنيةكمف أىـ مرتكزات الحكك  كانتياءان إلى تقديـ الخدمة كاممة، تقديـ الخدمة بدءا بنشر المعمكمة عف الخدمة،

 .خمؽ فضاء تفاعمي بيف الفرد كالدكلة في اقؿ كقت ممكف-تقديـ الخدمات الحياتية كخدمات األعماؿ-تقديـ المعمكمات لمجميكر كمختمؼ الفاعميف-
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ضعؼ كعدـ تناسب الكسائؿ المادية كالبشرية، فإلى جانب ضعؼ التأطير عمى المستكل -
 عمى أقصى تقدير، كجيؿ الييئات المسيرة لقكاعد التسيير %02المحمي الذم يتجاكز نسبة 

 . امة كتعدد االختصاصات المسندة إلييا، كتعقدىاالمتسمة بضخ
التابعة ليا  في  حثقؿ الكصاية كتعدد أنكاع الرقابة كىيمنة البيركقراطية المركزية كالمصال-

الكاليات كالدكائر، كىك ما أدل إلى سمب الجماعات المحمية الستقبلليا كمنعيا مف المبادرة 
 .مكقع المنفذ لمتعميمات كالقرارات الفكقية كالتفاعؿ مع كسطيا كمكاطنييا، كجعميا في

 .الضعؼ المزمف لمالية الجماعات المحمية بحكـ ضعؼ المكارد ككثرة النفقات-
 48إلى  31كالتي أدت إلى رفع عدد الكاليات مف  1984الخريطة اإلدارية التي كضعت سنة-

لسمبيات مثؿ إيجاد بمديات أظيرت العديد مف ا دبمدية ق 1541بمدية إلى 741كالية، كالبمديات مف 
معدمة تقريبا بحكـ كثرة األعباء كانعداـ المكارد، مما أثقؿ كاىؿ ميزانية الدكلة بأعباء كمصاريؼ 

 . إضافية
ظيكر االنحرافات في ممارسات المنتخبيف مثؿ سكء التسيير، كتبديد األمكاؿ العمكمية -

 .كاالختبلس كاستعماؿ التزكير كالصفقات الغير قانكنية
عجز الكالي عف الفصؿ بيف ميامو كممثؿ لمدكلة ككييئة تنفيذية لمكالية، كنفس الشيء بالنسبة -

لرئيس البمدية مع تداخؿ االختصاصات، كىذا ما يدؿ عمى استمرار الذىنيات القديمة في التسيير 
 .كعدـ مكاكبة التحكالت الجديدة

ت أف متكسط ساعات العمؿ عدـ التزاـ المكظؼ باستغبلؿ كقت العمؿ الرسمي، كقد ثب-
ساعة كىي تعبر عف الكقت الممضي في مقر العمؿ  41.27األسبكعي لممكظؼ الجزائرم تقدر ب

كىذا يعني أف كقت العمؿ  %31كليس العمؿ الفعمي، كاف متكسط الكقت الضائع في العمؿ يبمغ 
ألمريكية يصؿ إلى ساعة فقط، كفي بمد متقدـ كالكاليات المتحدة ا 28الفعمي خبلؿ أسبكع يقدر ب

  293.ساعة عمؿ في األسبكع 45
حيث يمحؽ ىذا األخير خسائر باالقتصاد كعرقمة المسار التنمكم كعمى الرغـ : الفساد اإلدارم-

مف أف الفساد كاف مف المكاضيع المحظكرة في الجزائر، إال أف كسائؿ اإلعبلـ أصبحت تخكض 
دة الكطف األمكاؿ المشبكىة التي يممكيا  في األمر دكف مشكمة، فعمى سبيؿ المثاؿ قدرت جري
مميار دكالر، باإلضافة إلى ذلؾ الرشكة  35بعض األثرياء الجزائريكف في البنكؾ األجنبية بحكالي 

ىي السمات التي تغمب عمى اإلدارة الجزائرم، كقد ..،الكساطة، الجيكية، كالتبلعب بالماؿ العاـ 
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أف تعييف القيادات المسيرة في الجزائر ال تككف  :"لهتقىعبر عف ذلؾ األستاذ بكجمعة لعريقات  
، ..."عمى أساس الكفاءة، بؿ عمى أساس المحاباة السياسية، ىذه الظاىرة أدت إلى التسمط

باإلضافة إلى ىذا قضايا االختبلس عمى مستكل المؤسسات حيث سجمت تقارير الدرؾ الكطني 
ة كتمثؿ اإلدارة المحمية، كقطاع قضية اختبلس خبلؿ الخمس سنكات األخير  107حكالي 

   294.الخدمات، كالصحة كالتربية كالضرائب مف القطاعات األكثر تضررا مف جرائـ االختبلس
لمكاجية ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر، اعتمدت الدكلة الجزائرية عمى بعض اآلليات     

مى رأس قطاع معيف مثؿ لجنة إلصبلح المنظكمة اإلدارية، كىذا باعتماد ىيئات منيا ما شيكؿ ع
إصبلح العدالة، كلجنة إصبلح المنظكمة التربكية، كمنيا ما عيني بإصبلحات كطنية شاممة، كما 
اتسـ بعضيا باإلطار ألظرفي كالبعض اآلخر بالديمكمة نسبيان، كنظرا لككف فترة الدراسة محصكرة 

لت قيادة مسار اإلصبلح في سكؼ نقتصر عمى األجيزة التي تك  2009الى غاية1999في الفترة 
التي ايعتمدت   األجيزة اإلدارية: ىذه الفترة، مع التركيز عمى كيفية تسيير اإلصبلحات،مف خبلؿ

،  كاف األكؿ عمى شكؿ كزارة منتدبة لدل رئيس الحككمة، في حيف تحكؿ فيما بعد إلى 1999منذ 
ة الوطنية لموقاية من الفساد الييئ ثانياك  2003مديرية عامة تابعة لرئاسة الحككمة في سنة

  .المجان الوطنيةباإلضافة إلى .ومكافحتو
المؤرخ في  192-03:أينشأت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ: المديرية العامة لإلصالح اإلداري-

كىي ىيئة خاضعة لسمطة رئيس  295.كالذم حدد مياـ المديرية كتنظيميا الداخمي 2003افريؿ 28
مف المرسـك السالؼ الذكر التكفؿ بإدارة  3-2مت إلييا بمكجب المادةالحككمة آنذاؾ، كقد أكك

اإلصبلح عمى كؿ المستكيات، أما عمى المستكل الييكؿ التنظيمي فنجده يختمؼ عف السابؽ لدل 
الكزارة المنتدبة لدل رئيس الحككمة في شكؿ مديريات فالجياز الحالي يأخذ شكؿ مديريات 

اإلدارييف، التقييـ كالتحميؿ  ؿ  اإلدارم العصرنة كالتطكيردراسات، ميمتيا التنظيـ كالعم
فقد أنشأت قصد تنفيذ  ،ومكافحتو الييئة الوطنية لموقاية من الفسادأالستشرافي، أما 

اإلستراتيجية الكطنية في مجاؿ مكافحة الفساد كىي سمطة إدارية مستقمة، كىي الييئة التي نص 
الصادر  413-06الفساد كتـ إنشاؤىا بمكجب المرسـك المتعمؽ بمكافحة 01-06عمييا القانكف 

ميمتيا اقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد، كتجسيد مبدأ دكلة   2006.296-11-22بتاريخ
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لجنة إصبلح العدالة   1999حيث أنشأت في سنة ،المجان الوطنيةأما . القانكف، كالنزاىة كالشفافية
إصبلح ىياكؿ الدكلة التي أنشأت في إطار التكجو العاـ كأخرل إلصبلح المنظكمة التربكية، لجنة 

 22المؤرخ في 372-2000:لمكرشات اإلصبلحية الكبرل بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ

2000نكفمبر
كقد حرص رئيس الجميكرية عند قيامو بتعييف أعضاء المجنة عمى أف تضـ في  297

إمكانية الحصكؿ عمى كؿ تشكيمتيا أعضاءان ذكك كفاءات كمؤىبلت عالية، كما زكدىا ب
المعمكمات الكفيمة بتنكير أعماليا سكاء مف خبلؿ طمب المساعدة مف المؤسسات كاإلدارات 
كالييئات العمكمية، أك مف خبلؿ دعكة أم شخص أك خبير أك مستشار ترجى فائدة مف مساىمتو 

 .في أعماؿ المجنة
لجزائر ىك أنيا بالرغـ مف اآلليات إف ما يمكف أف يقاؿ حكؿ إصبلح اإلدارة العمكمية في ا    

كاألجيزة المتعاقبة عمى ميمة اإلصبلح اإلدارم فإنيا كانت ظرفية كتتسـ باالعتباطية كعدـ 
كضكح اليدؼ، باإلضافة إلى نقص الخبرة كالكفاءة البلزمتيف في ذلؾ كخصكصا الشريؾ الحقيقي 

كف اطبلع الرأم العاـ عمى كيفية كىك المكاطف، باإلضافة إلى عمؿ ىذه األجيزة في الضبابية د
العمؿ كسير عمميات دراسة المكاضيع المطركحة عمى طاكلة النقاشات، ناىيؾ أف قيادة اإلصبلح 
في الجزائر ابرز االعتماد الدائـ عمى األجيزة الفكؽ حككمية ذات الطابع المؤقت كالمجاف مثبل، 

ة خصيصا ليذا الغرض كعدـ كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ضعؼ األجيزة القائم
فاعميتيا، كما يعبر عف الطابع الكقتي كالتزامني مع اإلصبلحات الشاممة في الجزائر أيف تتسارع 

 .كتضعؼ إرادة اإلصبلح بحسب التغيرات السياسية
إف اإلدارة في الجزائر ال تزاؿ تعاني مف المشاكؿ بالرغـ مف اإلصبلحات المطبقة  خاصة      

دا باستخداـ نمط التسيير المستمد مف مقترب المناجمنت العمكمي الذم تعتمد عميو مع اعتماد الب
لكف مع ذلؾ ما زالت عقمية التركيز عمى  1999مدارس إدارة األعماؿ الشماؿ أمريكية، مع سنة 

تخريج مسيرم دكلة كليس مسيريف عمكمييف، فاإلدارة التنفيذية ال زالت تخضع لمسمطة المركزية 
ستكل الجماعات المحمية،  أك عمى مستكل الكزارات، لذلؾ سعى الممتقى الدكلي  سكاء عمى م
بالجزائر إلى  2008نكفمبر 05-04خبير حكؿ التسيير في الجزائر المنعقد أياـ  200الذم ضـ 

الدعكة لتكييؼ برامج الجامعات مع متطمبات سكؽ العمؿ، كتحقيؽ معادلة الشغؿ كالتأىيؿ 
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أف "...  298بف ركاف رتزاؿ تتجاىؿ الرأسماؿ البشرم، كأكضح البركفيسك  باعتبار أف الجزائر ال
ىناؾ ىكة كبيرة مكجكدة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالجزائر في مجاؿ التسيير مرجعا ذلؾ 
إلى أف المسير الجزائرم ال يزاؿ يقكد كفؽ أسمكب سمطكم أم انو يقرر كحده دكف إشراؾ أحد، 

الذم يؤمف بمبدأ كجكد الحمكؿ كالقرارات الصائب كالبدائؿ لدل العامؿ أك  بعكس المسير األمريكي
 ...".   المكظؼ

إف ما تعانيو إدارات الجماعات المحمية مف عجز إنما ىك راجع باألساس إلى العنصر      
بمدية عاجزة عف التكفؿ بالمصاريؼ  1207بمدية ىناؾ  1541البشرم كمدل كفاءتو، فمف بيف 

مف ميزانيات  %70كبالنسبة لممكارد البمدية مستخدمي البمديات يستيمككف أكثر مف الضركرية، 
التسيير، كبالتالي عجز البمديات في االدخار كالتمكيؿ الذاتي، مما يجعؿ الدكلة تتكفؿ بالعجز 
كتمكيمو عف طريؽ اإلعانات، ناىيؾ عف ضعؼ التأطير في الجماعات المحمية فعمى مستكل 

بمدية ال تتكافر عمى  800إطار يحمؿ شيادات التعميـ العالي كىناؾ  .7.56البمديات ىناؾ 
ال يتمتعكف بأم كفاءات  مينية بسبب المستكل الدراسي  %82إطارات، فأعكاف التنفيذ يشكمكف

كال تكاد تخمك أم جريدة مف الجرائد اليكمية مف فضائح  299.كعدـ االستفادة مف دكرات تككينية
ف جيميـ لطبيعة المشاريع كحتى طبيعة المشاكؿ التي تعانييا الجماعات التسيير لممنتخبيف، كع

المحمية، ضؼ إلى ذلؾ االصطدامات التي يكاجييا المكظؼ مع المنتخب، كىك اصطداـ بيف 
 300.المنطؽ السياسي كالمنطؽ اإلدارم، كالغمبة دائما لممنطؽ السياسي المفركض بقكة

كالتسيير في الجزائر فما ىك حاؿ ككاقع تسيير  فإذا كاف ىذا ىك الحاؿ بالنسبة لئلدارة
 السياسات القطاعية كالصحة كالتربية كالتعميـ كغيرىا؟

 :تسيير السياسات االجتماعية مف خبلؿ القطاعات-2   
تمثؿ السياسة التعميمية احد أىـ أركاف السياسة العامة في جميع  :سياسات التربية والتعميم -أ

نساف المعترؼ بو، كتعتبر عممية كضع السياسة التعميمية مف أىـ الدكؿ، كىي حؽ مف حقكؽ اإل
متطمبات التخطيط كالتنمية، ككنيا مرشدا لمتفكير كمصدر رئيسي في اإلعداد لممخرجات البشرية 
كغيرىا، فالسياسة التعميمية ىي األساس الذم يحدد حركة التربية المستقبمية لممجتمع في اتجاه 

 301.ؿ المجتمع، كما تؤمف لسكؽ العمؿ احتياجاتو مف الفئات الشغيمةاإلعداد المتكامؿ ألجيا
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ماذا فعمت الجزائر إلخراج كضع المنظكمة التربكية مف المشاكؿ التي شخصتيا الجنة  
 الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية؟

كمة مش▫: أخذت الجزائر عمى عاتقيا إصبلح المنظكمة التربكية التي تعاني مف:التربية الكطنية -
 .طغياف الكمية مقابؿ النكعية

مشكمة ضعؼ التأطير كعدـ مسايرتو لمختمؼ التغيرات الجديدة في مجاؿ المعرفة كالعمـك  ▫
 .اكالتكنكلكجي

 302.الخ...عجز البرامج التعميمية كعدـ نجاعتيا ▫
لتجاكز ىذه المشاكؿ تبنت كزارة التربية الكطنية إستراتيجية مشركع إلصبلح التعميـ يرتكز 
عداد برامج تككيف كتأطير المككنيف لمرفع مف األداء،  باألساس عمى إصبلح البرامج التعميمية، كا 

كىك عمؿ  جماعي حكؿ مكضكع "كمنيج لمتسيير " مشركع المؤسسة"كلبمكغ األىداؼ، جيء ب
كما يتميز  جماعي يختاره الفريؽ التربكم، كىك عبارة عف ىدؼ شامؿ سطرتو المؤسسة التربكية

نمط مف التسيير بالبلمركزية في التخطيط كالحرية في تسطير األىداؼ كالعمؿ الجماعي ىذا ال
 303. "في تحديد األىداؼ

عضكان ميمتيا الكقكؼ  43عمى لجنة كطنية، تضـ ( تسيير اإلصبلح)لقد عمدت الجزائر في      
لمجنة قد القت عمى االختبلالت التي يعاني منيا القطاع، كتقديـ االقتراحات حكليا، لكف ىذه ا

) العديد مف االنتقادات، نظرا الف األسرة التربكية لـ تستشر في المكضكع كلـ يتـ إشراؾ الفاعميف 
المعمميف كاألساتذة، التبلميذ، أكلياء التبلميذ كمختمؼ اإلطارات كالجمعيات كالمجالس األخرل، 

حيث شكؿ كزير  1981فمقارنة بما حدث في الكاليات المتحدة األمريكية مف إصبلحات عاـ 
صبلحو، تمخض  18لجنة مف  Terrell Bell "تيريؿ باؿ"التربية  عضكا لدراسة نظاـ التعميـ كا 

، ىذه المجنة الكطنية كمفت بدراسة كسائؿ تحقيؽ "امة معرضة لمخطر" عنيا تقرير سمي ب
شراؾ لمنظمات ميني ة كعممية التفكؽ كالسبؽ في التعميـ بالكاليات المتحدة كقد ضمت خبراء كا 

معنية بشؤكف االقتصاد، كعقد خبلؿ تمؾ الفترة ندكات كمؤتمرات عمى طكؿ الكاليات المتحدة 
 إلتاحة 

الفرصة أماـ كؿ كالية لبلشتراؾ في الحكار حكؿ خطة التطكير كقد استغرؽ األمر ثمانية عشر 
ـ كأسابيع شيرا مف العمؿ المتكاصؿ، ثـ عرض ما تكصمكا إليو عمى الشعب األمريكي عمى أيا
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ذاعة كصحافة محمية كفدرالية في أفريؿ  متكاصمة، عمى مستكل كسائؿ اإلعبلـ مف تمفزيكف كا 
 :كحددت األىداؼ في البحث عف االمتياز كالتفكؽ مف خبلؿ النقاط التالية ليشمؿ 1983

 .كؿ الشعب األمريكي لمكاجية الخطر كحتمية التغيير-
 .يخاطب المسئكليف عف الشعب كقادتو-
 .مربيف في الدارس كالجامعات كالمعاىدال-
 .رجاالت الماؿ كاالقتصاد-
 .   الجمعيات كالييئات األكاديمية كالمينية كالعممية-

بداء الرأم( أكلياء التبلميذ)أفرد لآلباء -  .نداء خاص لممشاركة بتقييـ التقرير كا 
 .نسبة ليـ كآلبائيـإلى الطبلب مباشرة يدعكىـ كيشرح ليـ مخاطر تدني مستكل التعميـ بال -

بذلؾ أدرؾ المشتغمكف في إصبلح المنظكمة التربكية بالكاليات المتحدة، أنو ال يمكف مكاصمة 
تسيير مؤسساتيـ بالطرؽ التقميدية، كاف التغيير بمشاركة كؿ األطراؼ ىدؼ ضركرم، كمحاسبة 

م يستجيب الذات ىي أكلى الخطكات نحك التغيير الفعاؿ لتحقيؽ اليدؼ االستراتيجي الذ
  304.يلمضغكطات االقتصادية، كمكاكبة الحركة المتسارعة لمتطكر العممي كالتكنكلكج

تمكـ ىي مقكمات النجاح لئلصبلحات في الكاليات المتحدة األمريكية؛ مشركع امة مقابؿ مشركع 
الخ، أما في ...مؤسسة، تكسيع المشاركة، المحاسبة، خطاب أمة مقابؿ خطاب مؤسسة الشفافية

ئر فقد كانت عممية تسيير اإلصبلح تتسـ بالضبابية، كاالندفاع ىدفيا سياسي أكثر منو الجزا
إصبلحي، فانطبلقا مف لجنة اإلصبلح فقد اعتبرت لجنة مؤقتة تمت دكف إشراؾ كاستشارة 
المعنييف باألمر، بحثت عف الخمؿ دكف إصبلحو بؿ زادت الكضع تعقيدا، كأضافت كما ىائبل مف 

بلجيا، كأججت الصراعات بيف أعضاء المجنة حكؿ أكلكية المبلحظات التي المبلحظات دكف ع
يجب أف ترفع إلى رئيس الجميكرية، كالكاقع أف التربية الكطنية في السنكات التي تمت اإلصبلح 

كثافة البرامج عمى التمميذ كاألستاذ، كتصعيب : تظير بفشؿ المجنة في أداء كظيفتيا مف خبلؿ
يذ كالمعمـ ىذا األخير الذم الزاؿ في طكر التككيف كغير قادر عمى التأقمـ االستيعاب عمى التمم

مع المستجدات التي أتى بيا اإلصبلح، ناىيؾ عف نقص األساتذة كالمؤطريف، كمشكؿ األجكر 
كالتعكيضات كالتحفيزات التي تطرح في أكثر مف مناسبة كلحد اآلف مف خبلؿ االحتجاجات 

أف مشركع المؤسسة الذم جاءت بو كزارة :" *لساف أحد المدراء كاإلضرابات المتتالية، كعمى
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ككاف ...التربية الكطنية قد كزع في شكؿ كتب مرجعية عمى المؤسسات التعميمية مع تعميمات 
 ألنو مشركع في حد ذاتوالنظاـ الكبلسيكي، مع تطكيره كتحديثو  إعادة ىندسةاألجدر بالكزارة 

يجاد بيئة مبلئمة لؤلستاذ كال تمميذ مع التحفيز المادم المبلئـ لمظرؼ االقتصادم دكف المبالغة كا 
 ."عمى مشركع يحتاج إلى كقت لمدراسة كالتمحيص رفي صرؼ المبليي

أما بالنسبة لمييكؿ التنظيمي الذم تمتاز بو الييكمة اإلدارية المسيرة لمؤسسات التعميـ  اإلدارة      
، المؤسسات التعميمية، ككؿ إدارة لدييا مديريات كمتفشيات (المديريات)، الكالية (الكزارة)المركزية 

عامة، ىذا التنظيـ يتسـ  بتمركز قكم، خاصة فيما يتعمؽ بالبرامج كالطرائؽ كالمكاقيت، 
كالنشاطات البيداغكجية، رغـ محاكلة البلمركزية لبعض األفعاؿ اإلدارية كالمالية التي لـ ترؽ 

ؼ دكر مجالس التربية كالتسيير كمجالس التكجيو كىي لممستكل المطمكب، باإلضافة إلى ضع
شراؾ فعاؿ  305.شكمية كال تمثؿ كسائؿ رقابة كا 

 :التعميـ العالي -
إلى يكمنا ىذا فقد اتسمت بالنصكص القانكنية،  1999إف مرحمة اإلصبلح التي تبدأ مف 

لقانكف التكجييي كالسياسات بمغة جديدة كىي لغة النظاـ االقتصادم الميبرالي، كىذا ما أكده ا
المذاف يؤكداف عمى انفتاح الجامعة  279-03:ككذا المرسـك التنفيذم رقـ 05-99لمتعميـ العالي 

 306.أكثر عمى بيئتيا كمكاجية التحديات كالمنافسة في ظؿ اقتصاد السكؽ
إف التعميـ العالي كمف خبلؿ المراحؿ السابقة قد شيد تطكران مف خبلؿ الشبكة الجامعية فقد     

عرفت الشبكة الجامعية انتشارا ممحكظان، مكف مف تخرج عدة دفعات في مختمؼ التخصصات 
كالفركع، كيسير التعميـ العالي طبقا لمنطؽ الكـ كاالستجابة لحاجات الطمبة المتزايديف كؿ سنة، 

كجياز تنسيؽ كاستشارة،  1999أما مف الناحية التنظيمية فقد تحكلت األكاديمية الجامعية منذ
از لتسيير الجذكع المشتركة إلى الييئات الجيكية لمجامعات ابتداءا مف صدكر المرسـك كجي
ميمتيا تطكير خارطة التككيف العالي، كتطكر آفاؽ  2001جكيمية 03المؤرخ في  208-01:رقـ

ك يمكف القكؿ أف  307.البحث العممي، كتدابير تحسيف نظاـ التقييـ كالتقدـ في الدراسات الجامعية
 :إلى غاية اليـك تتميز بما يمي 1999الجزائرية مف الجامعة 
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حساس  - التكتر الشديد، فزيادة عمى تراكـ المشاكؿ البنيكية، البيداغكجية، االجتماعية كالمينية كا 
األسرة الجامعية بالتيميش مف طرؼ كاضعي السياسة التعميمية ظيرت اختبلالت مست أنماط 

ستراتيجية عمى مستكل  التسيير كالنصكص التنظيمية، كعدـ كجكد نظرة استشرافية شاممة كا 
 .القطاع

الرككد الشديد عمى مستكل التككيف في الجذكع المشتركة مما أدل إلى تبلشي النكعية المطمكبة -
 .لممكارد البشرية كمخرجات لمتعميـ

نتيجة لمنقص الشديد كليجرة  األساتذة التي مست الجامعة خبلؿ العشرية السكداء كلمظركؼ -
الجتماعية لجأت الكزارة إلى نظاـ التدريس بالمشاركة، كىـ أساتذة منتدبكف كقد استكعب ىذا ا

النظاـ أعداد كبيرة مف خارج القطاع كعمى الرغـ مف أف تكاليؼ نظاـ المشاركة قميؿ، فقد كاف لو 
 308.آثار سمبية عمى نكعية العائد المعرفي

 
 

جزائر قد اضر كثيرا بالنكعية كالمشكمة لـ تعد في إف تسيير سياسات التعميـ الجامعي في ال     
نقص مؤسسات التعميـ الجامعي، بؿ في كثرة كجكدىا ألنيا في الغالب متدنية المستكل كالكفاءة، 

 :يكيمكف مبلحظة الخمؿ بعد اإلصبلح فيما يم
الـ يمكف مبلحظة الفجكة الضخمة التي تفصمنا عف بمداف الع:نسبة الطمبة إلى ىيئة التدريس -

المتقدـ فيما يخص حجـ التأطير مقارنة مع عدد الطمبة، فيك مؤشر عمى التكسع السريع في 
 .التعميـ الجامعي، لكف دكف تكفير اإلمكانات لضماف نكعية أحسف مف حيث التسيير كالتحفيز

فطغياف العامؿ السياسي عمى : ةأفضمية كأسبقية السياسي كاإلدارم عمى العممي كالبيداغكجي -
عاطي مع الشأف الجامعي كقضاياه األساسية كانت لو اآلثار السمبية عمى مردكدية التعميـ الت

 .  الجامعي، كرىف كؿ إمكانية لممساىمة في تنمية المجتمع
 رغـ الزيادات في حجـ اإلنفاؽ عمى التعميـ الجامعي، إال انو يبلحظ: االعتمادات المالية -

ة في مجاؿ الخدمات الجامعية بسبب االختبلسات بجبلء ىك عدـ ترشيد ىذا اإلنفاؽ، خاص
 300كالتجاكزات التي أضرت بالكاقع الجامعي، كفي حيف الدكلة تنفؽ عمى الطالب ما يقارب 

طعاـ، فإف ما يصمو بالفعؿ ىك في أحسف الظركؼ ال  دينار جزائرم في اليـك الكاحد مقابؿ نقؿ كا 
 .يتجاكز خمس المبمغ المذككر
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تزاؿ الميزانية المخصصة لمبحث العممي في الجزائر جد ضعيفة كما الشأف  ما:البحث العممي -
مف الناتج اإلجمالي كرغـ السياسة التي  %0.2بالنسبة لكؿ الدكؿ العربية حيث يصؿ إلى 

اعتمدتيا الدكلة في ىذا المجاؿ بإنشاء الكزارة المنتدبة لمبحث العممي لتمكيف الباحثيف مف إبراز 
ىذه الكزارة كتسييرىا ىي األخرل تبقى بعيدة عف الفعالية المطمكبة، فإذا ما قارنا إمكاناتيـ إال أف 

مميار دكالر سنكيا، كتسيـ  150مخصصات البحث العممي في الكاليات المتحدة نجده يصؿ إلى 
في حيف تبمغ مخصصات  ،%1.17مف الناتج العالمي، كالكياف الصييكني ب %35.82بنسبة 

مف اإلنفاؽ العالمي، أما اإلنفاؽ عمى الباحث فاف  %0.3ي إفريقيا نحكاإلنفاؽ عمى البحكث ف
دكالر  816دكالر، في حيف في مصر  6337دكالران كتنفؽ الياباف  7965الكاليات المتحدة تنفؽ 

دكالر،  ىذا إلى جانب غياب القطاع اإلنتاجي في تمكيؿ النشاط البحثي،  60كالجزائر ال تتجاكز
مف دكؿ العالـ، إذ تمكؿ الشركات الصناعية نشاطات البحث في  الكثيرعمى عكس ما نجده في 

 ،%80كفي ككريا الجنكبية  %88الياباف ب

 %69كفي الكاليات المتحدة 
309

أما في العالـ العربي فيتـ تمكيؿ البحث مف طرؼ الدكلة  ، 
ي لمبحث عمكما، إذ يتـ تمكيؿ البحث في الجزائر مثبل عف طريؽ الكزارات أك الصندكؽ الكطن

 .  يالعممي كالتطكير التكنكلكج
إف سياسة اإلصبلحات  كتسييرىا في قطاع التعميـ العالي كانت تعكس كال تزاؿ أسبقية       

السياسي كاإلدارم عمى العممي البيداغكجي كما قمنا، كلعؿ أحسف مثاؿ عمى ذلؾ آخر محاكلة 
بيذا  الشأف كاألساتذة  فئات المعنيةالذم لـ تستشر فيو ال( LMD)لئلصبلح المتمثمة في نظاـ 

بؿ جاء بقرارات فكقية ككانت الكممة فييا لمكصاية مع تيميش كاضح لمشركاء اآلخريف، ...كالطمبة
رغـ أنيـ أصحاب الشأف فيو كال يمكف أف يبمغ أىدافو ما لـ يعمؿ ىؤالء عمى إنجاحو، باإلضافة 

زاؿ بعيد عف القيمة التي يجب أف تعطييا لو إلى ذلؾ أىمية األستاذ في ىذه العممية الذم ال ي
الدكلة مف حيث التحفيز المادم كالرفع مف قيمتو معنكيا، ألنو صاحب مشركع يجب تدعيمو بكؿ 
الكسائؿ إلنجاحو، بؿ في المقابؿ نجد صانع القرار في الجزائر يعتمد عمى مراكز كمكاتب الخبرة 
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مف االستشارات، كالمعكنة التقنية كتغمؽ األبكاب  كالدراسات األجنبية كالتجارب األجنبية كغيرىا
 310.أماـ الكفاءات الكطنية مقابؿ مبالغ مالية ضخمة

إف إعداد سياسة تعميمية في الجزائر ىك أمر بالغ الصعكبة حيث تتزايد فيو معدالت النمك          
إضافة إلى  *السكاني، فضبل عف انخفاض مخصصات االستثمارات المادية في التنمية البشرية

تعقيدات صنع السياسة العامة في الجزائر كعد كضكحيا، مف جية كصعكبة تحديد الفكاعؿ في 
ىذه العممية، فالسياسة التعميمية مثميا مثؿ أم سياسة عامة في الجزائر تمر في شكؿ مبادرة 

 :بالتشريع لرئيس الكزراء كلنكاب المجمس الشعبي الكطني كىي كالتالي
 .المعنية إعداد مشركع تمييدمتتكلى الكزارة  -
 .إلى األمانة العامة لمحككمة لدراستو كمطابقتو مع النصكص القانكنية يرسؿ المشركع -
تقـك الكزارة المعنية بتكزيع المشركع عمى مختمؼ الدكائر الكزارية إلبداء الرأم مف حيث الشكؿ  -

 .كالمضمكف
تنسيقية يعرض المشركع عمى مجمس بعد االتفاؽ بشاف الصياغة كالمحتكل في اجتماعات -

 .الكزراء أيف يتكلى الكزير المعني عرضو لممناقشة كالمصادقة
  .إلبداء رأيو كاقتراح التعديبلت التي يراىا ضركرية يخطر مجمس الدكلة بيذا المشركع-
بعد كؿ ىذه اإلجراءات يكدع رئيس الحككمة مشركع القانكف بكاسطة األميف العاـ  لرئيس  -

ء لدل مكتب المجمس الشعبي الكطني، كيتمقى مجمس األمة مشركع القانكف لبلطبلع الكزرا
 311.عميو
مف خبلؿ ىذه اإلجراءات القانكنية نبلحظ انو عمى مستكل رئاسة الكزراء تتـ المبادرة      

ما ىي الكيفية  التي : باستشارة الجيات القانكنية المعنية دكف غيرىا، كىنا يطرح السؤاؿ التالي
تخدميا الكزارة المعنية إلعداد المشركع؟ كعمى أم أساس تستند؟ كىنا تكجد حمقة مفقكدة تعتمد تس

 عمييا عممية صنع السياسة العامة بشكؿ قكم، كىي مسالة دراسة 
                                                

ير في يالحكم الرشيد واستراتيجيات التغ: الدكلي حكؿ كرقة بحث قدمت في الممتقى )،"التعميم الجامعي والحكم الرشيد في الجزائر" ،محمد بكقشكر 310
 (.بتصرؼ.) 270-269، ص ص(2007افريؿ 09-08سطيؼ، الجزائر،، العالم النامي

نظرا النخفاض مؤشراتيا، كنسبة  104فاف الجزائر جاءت في المرتبة 2007/2008كىذا ما تبينو مؤشرات التنمية البشرية، فحسب تقرير التنمية البشرية  *
 2007/2008نمائي، تقرير التنمية البشرية الخ، راجع ذلؾ في برنامج األمـ المتحدة اإل( ...%30)،نسبة البطالة(04% )، اإلنفاؽ الصحي(%30)األمية

 .33-23محاربة تغير المناخ، ص ص
<.complete.pdfhttp://hdr.undp.org/en/media/ndr20072008ar  > 

العمـك السياسية، مذكرة ماجستير في العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، قسـ ) التعميم الجامعي حالة :صنع السياسة العامة في الجزائر" سممى اإلماـ،  311
قراره في البرلمان الجزائري"عف العيد عاشكرم، .139.، ص(2008جامعة الجزائر،  ، مجمة الفكر البرلماني، "إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي وا 
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كتشخيص كتحميؿ المشكمة كجمع المعمكمات حكليا، كىذا ما تـ إغفالو قانكنيا، إذ ينتقؿ المشرع 
د المشركع كىك مف الناحية النظرية إعداد البديؿ باإلضافة إلى ىذا فاف القانكني مباشرة إلى إعدا

قكة البرلماف في الجزائر ضعيفة أماـ قكة رئاسة الكزراء لماذا؟ ألف مبادرات النكاب تنصب في 
معظميا عمى تعديؿ النصكص السارية المفعكؿ، كنادرا ما تتضمف اقتراح نصكص جديدة، كما 

نائبا عمى األقؿ كاف يرفؽ بعرض أسباب  20ف ىي مشركطة بتكقيع أف مبادرة نكاب البرلما
كيحرر في شكؿ مكاد، كتكدع المبادرة لدل مكتب المجمس خبلؿ الدكرتيف، حيث يتكلى مكتب 
المجمس دراستو شكبلن، كفي حالة قبكلو يرسؿ إلى مجمس الكزراء إلبداء رأيو خبلؿ شيريف لمكتب 

 312.المجمس، كىذه تعقيدات  ككقت كبير
إف ىذا يفسر  ضعؼ القكة الممثمة لممكاطف الذم يجب أف يشارؾ في صنع السياسة  

العامة، ناىيؾ عف الفكاعؿ الغير رسمييف، كالجمعيات كالنقابات، الخبراء االقتصادييف إلى غير 
تمر بجكانب -لؤلسؼ-ذلؾ فيؤالء مغيبكف تمامان، كبالتالي ىي عممية مركزية أكثر منيا تشاركية 

ية بعيدة كؿ البعد عف اإلطار العممي إلعداد كصياغة  السياسات العامة، فبكجكد ىيئات قانكن
جراءات دستكرية، في نفس الكقت ال تكجد عمى مستكل ىذه المؤسسات  كمؤسسات قانكنية، كا 

  POLICYبكحدات تحميؿ السياسات)خبليا عممية تقـك بتحميؿ السياسات العامة أك ما يسمى 

ANALYSIS UNITES)*،  كمعالجة مشكبلتيا، قبؿ صياغتيا قانكنيا، كىنا تكمف الحمقة المفرغة
في عممية صنع السياسة التعميمية في الجزائر، حيث أف المشكمة الرئيسية التي تعاني منيا 
السياسة التعميمية الجامعية مثبل، ىي أف ما ىك مكجكد فعبل في النصكص القانكنية، ىك 

مكلية كالى التكامؿ، بمعنى عدـ ارتباطيا ببعضيا كتكامميا مع مجمكعة أعماؿ تفتقر إلى الش
التنمية الشاممة االقتصادية كاالجتماعية، كىذا يعني أف السياسات التعميمية القائمة ال تستند إلى 

 فمسفة 

                                                
 .140.سممى االماـ، مرجع سابؽ، ص 312

*
، كحدات ميمتيا جمع (الييئات التنفيذية) لمستكل المركزم أك المستكل المحميكيقصد بذلؾ أف تتكفر اإلدارات عمى ا: وحدات تحميل السياسات 

البدائؿ الممكنة، كتقكيـ تنفيذ السياسات كمتابعة نتائجيا  ؼالمعمكمات كالبيانات الحالية كالمستقبمية، كآراء الخبراء، كالمشاكؿ التي مف الممكف حدكثيا كمختم
اسة  التي يعمؿ ألجميا ىؤالء، ك يشير ىذا النكع مف الكحدات في النظـ اإلدارية المعاصرة إلى اعتماد التخطيط عمى الميداف، كىذا مف اجؿ إحاطة بالسي

ي التعميـ عمى االستراتيجي الذم بدكره مبني عمى الخطط كتحقيؽ األىداؼ، فإستراتيجية تخطيط التعميـ،  ىدفيا تحقيؽ تنمية اجتماعية شاممة مف نكعية ف
 .  ، كمخرجات تككيف ذات نكعية لسكؽ العمؿ كىكذاجميع المستكيات



نما ىيةاجتماعية محدد ، أم أف مناىج التربية كالتعميـ تمتـ بالكـ عمى *سياسات استرضائية" ، كا 
ؼ، بحيث تعمؿ الكزارة المعنية عمى تخريج كميات ىائمة مف حممة الشيادات دكف حساب الكي

عف اإلحصاءات كالبيانات في ىذا المجاؿ فإنيا  ثاالىتماـ بالتدريب كالتأىيؿ، كعند الحدي
تخضع لمنطؽ االصطناع كليس لمنطؽ إحصائي عممي مف الكاقع، كىذا بغرض إرضاء السمطة 

سيير السياسات التعميمية في الجزائر يتـ بصكرة استعجاليو، كتعالج كالتيرب مف المسؤكلية، فت
المشاكؿ بترقيعات ظرفية، كقرارات فردية، كىذا لعدـ اإلخبلؿ ببرنامج الرئيس،  ففكرة المدارس 

فكرة جيدة لتحضير الطمبة لمدخكؿ إلى الجامعات كما (  les écoles préparatoires) التحضيرية
ا، حيث يفترض أف يحصؿ الطالب عمى شيادة تؤىمو لمدخكؿ لمجامعة في ىك معمكؿ بو في أكرب

التخصص المطمكب، كمف ىنا يمكف التحكـ في نكعية التككيف؛ فحسب ما صرح بو مدير 
التشغيؿ بكزارة العمؿ أف ىناؾ تخصصات بالجامعة الجزائرية غبر مطمكبة في سكؽ العمؿ، الف 

قتصادم كدخكؿ الشركات العالمية،في مختمؼ المجاالت، التكجو الحالي لمببلد ىك االنفتاح اال
مما يستدعي التركيز عمى التخصصات االقتصادية الجديدة، فبلزالت تتخرج دفعات في العمـك 

  313.االجتماعية كاإلنسانية بغزارة سنكيا ليحالكف عمى البطالة
بحيث أف ، يعاني قطاع الصحة في الجزائر مف عدة اختبلالت:تسيير السياسة الصحية -ب

مف باب تقديـ بكيفية الكـ عمى حساب الكيؼ، ك  إلى التعامؿ مع ىذا القطاع  سعتالدكلة 
، فتسيير السياسات لـ يكف تسييرا مساعدات صحية كليست رعاية صحية بالمعنى الصحيح

باألىداؼ، بؿ ىك  عبارة برنامج اعد مسبقا لخص في جممة أكامر، دكف تحديد لؤلكلكيات 
المشاكؿ التي يعاني منيا القطاع، لذلؾ سعى المجمس الكطني إلصبلح المستشفيات المطركحة ك 

الذم ضـ أطباء كمختصيف، كبعض الخبراء في مجاؿ الصحة، كاقتصاد الصحة إلى طرح أىـ 
 : االختبلالت التي يعاني منيا تسيير القطاع إلى

حة مف عدة اختبلالت تعزل يعاني قطاع الص: االختالالت المرتبطة بالتمويل وطرق معالجتيا-1
 .إلى سكء تسيير االعتمادات المالية

 .ميزانيات مستشفيات لـ يتـ التفاكض بشأنيا-

                                                
حيث اتبعت في  السياسة الخارجية، يشير المصطمح إلى التيدئة في التعامؿ مع أم مشكمة أك أم عدك، سكاء كانكا دكال أك أشخاص، كما في الثبلثينات  *

أما ىنا فيشير .53.،ص المفاىيم األساسية في العالقات الدوليةكبلىاف،مارتف غريفيتش كتيرم اك  :،انظر مثبل"ىتمر"بريطانيا كفرنسا سياسة التيدئة مع 
ى الرئيس، المصطمح إلى طمب الرضا مف الشخص حماية لمصالح معينة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكزراء أثناء عرض نتائج البرامج التنمكية كالمشاريع عم

 . البرامج كىـ المكاطنكف بالدرجة األكلى في حيف البد مف الرجكع إلى طمب الرضا مف المستفيديف مف ىذه
 .2009اكتكبر 22، 2749،عدداليكمي لشركؽ، اىناك تخصصات بالجامعة غير مطموبة: مدير التشغيل بوزارة العمل يصرح"ليمى شرفاكم،  313



 .مديكنية ثقيمة لممؤسسات الصحية، مما يؤدم إلى سكء الخدمة المقدمة -
 .غياب التحكـ في التكمفة كالنفقات الصحية بسبب قمة البحكث كالدراسات-
 314:س السابؽ الذكر جممة مف التكصيات لمعالجة طرؽ التمكيؿ كمنيالذلؾ تقرر عف المجم     
البحث عف مصادر جديدة لمتمكيؿ مف خبلؿ استرداد جزء مف الضرائب المحمية عف التمكث -

 .كالتبغ، باإلضافة إلى إدراج مساىمة التأمينات االقتصادية
المعكزيف، حيث تحدد عمى  قياـ الكزارة المكمفة بالتضامف بإعادة تحديد كضبط فئات األشخاص-

صبلح المستشفيات كيفيات التكفؿ المالي بيذه الفئات كالتي  اثر ذلؾ كزارة الصحة كالسكاف كا 
 .ستككف عمى عاتؽ كزارة التضامف

 .الحرص عمى أف تخضع كؿ المؤسسات الصحية لممراقبة البعدية طبقا لمتنظيـ السارم-
 .كضع مخطط حسابات لممستشفيات -
 مستشفيات بإبراـ عقكد كعركض خدمات مع المؤسسات الكطنيةالترخيص لم-
 .نقؿ جزء مف الضرائب الجمركية لصالح ميزانيات تدعيـ القطاع الصحي-
 .االنتقاؿ مف منظكمة ميزتيا تمكيؿ اليياكؿ إلى منظكمة ميزتيا تمكيؿ النشاطات-
 جز، عف طريؽ خمؽ تدعيـ الميزانيات األساسية بميزانيات إضافية لمتمكيؿ في حالة الع -

 .مساىمات محمية مف طرؼ المتعامميف الخكاص ك الشركاء االقتصادييف
 .مكاصمة رفع الديكف عف المستشفيات-

كما يمكف اإلشارة إلى أف القطاع الخاص يستثني الفئات المعكزة مف العبلج باإلضافة إلى        
تكجد محاكالت لمتفكير مع المؤسسات عشكائية تحديد أتعاب األعماؿ كتكاليفو، كعمى ىذا األساس 

المعنية بالتأميف عمى المرض في طريقة لتمكيؿ ىذا القطاع، بشكؿ يسمح بالحفاظ عمى مبدأ 
إمكانية الحصكؿ عمى العبلج كالخدمات الصحية لكؿ المكاطنيف دكف أف يقع عمى عاتقيـ دفع 

 .مجمكع التكاليؼ المترتبة عف العبلج
 :كل من التنظيم، اإلعالم، تكوين المستخدمين وطرق معالجتيااالختالالت المرتبطة ب -2

ال يمكف التكمـ عف أم تمكيؿ لمنظاـ الصحي في غياب تنظيـ محكـ الكسائؿ المادية كالمكارد 
البشرية، ككذلؾ في غياب نظاـ إعبلمي مكثكؽ فيو، كتككيف نظاـ فعاؿ لممستخدميف، كعمى ىذا 

 315:ما اقره مشركع اإلصبلح في كؿ جانب عمى حدلاألساس ارتأينا أف نمقي نظرة عمى 

                                                
صبلح المستشفيات،  كزارة الصحة 314  .22.، ص2003ئر، جانفي، ، الجزاواألنشطة المستعجمة تاألولويا: تقرير تمييدي لممجمسكالسكاف كا 
 .23.، نفس المرجع السابؽ، صواألنشطة المستعجمة تاألولويا: تقرير تمييدي لممجمس 315



 

 

 :العراقيل المرتبطة بتنظيم الوسائل المادية والموارد البشرية وتدابير معالجتيا -أ
تشفيات عدة مبلحظات ترجمت إلى نقاط أساسية لقد انبثقت عف أشغاؿ مجمس إصبلح المس

 :تظير ىشاشة التنظيـ عمى مستكل القطاع العمكمي، ىي كاآلتي
 .تعدد أجيزة التدخؿ عمى مستكيات مختمفة مما يجعؿ الكصاية شديدة الثقؿ كغير فعالة - 
 .تنشيط المستخدميف بسبب قكانيف أساسية، كظركؼ ممارسة غير مبلئمة، كأجكر منخفضة- 
 .تبايف تكزيع الكسائؿ المادية كالمكارد البشرية بيف المناطؽ كداخميا- 
 .نقص في صيانة العتاد الطبي- 

لذلؾ سعى المجمس لكضع بعض الحمكؿ كاالقتراحات بشكؿ مكازم لبلختبلالت السابقة كنقاط 
 :إرشادية في اإلصبلح في اإلصبلح كىي

عطاء صبلحيات أكسع، في مجاؿ تسيير المكارد، كتشجيع اإلبداع  - الحد مف تخؿ الكصاية، كا 
 .الفردم

ف قصد تحسيف شركط الممارسة كالتقدـ مراجعة القكانيف األساسية السارية المفعكؿ لممستخدمي-
دراج نظاـ تعكيضات محفز  .في المسار الميني كا 

صبلح المستشفيات تكمؼ بصيانة  - إنشاء مديرية مستقمة عمى مستكل كزارة الصحة كالسكاف كا 
 .العتاد الطبي كمراقبتو

لزاميا بمسؤكليات-  .ياجعؿ صيدلية المستشفيات ىيكبل مستقبل، كتحديد مياميا بدقة كا 
 .تزكيد المستشفيات باليياكؿ كاآلليات كالكسائؿ البلزمة لمتقييـ الداخمي-

أما القطاع الخاص فتـ إغفاؿ جانبو التنظيمي بحجة غياب المعايير المرتبطة بتنظيـ أنشطتو      
الطبية كىذا ما اثر عمى الخارطة الصحية في الجزائر كتداخؿ القكانيف، كتشكيو قطاع الصحة 

 .انعكس سمبا عمى المريضكىذا كمو 
يعاني اإلعبلـ الصحي في كؿ مف القطاعيف : العراقيل المرتبطة باإلعالم وطرق معالجتيا-ب

العمكمي كالخاص، مف آثار االنتقاؿ مف منيج تقميدم لجمع المعمكمات كتحميميا إلى منيج يعتمد 
برة كالتحكـ المذاف عمى التكنكلكجيات الجديدة لئلعبلـ، كىذا ما تسبب أساسا في ضياع الخ

جمعيما المحترفكف في مجاؿ المعالجة اليدكية لممعمكمة، كبالتالي اتخاذ تدابير أكلية مفادىا إعادة 
 العمؿ بالمناىج العممية كمصاحبة ذلؾ بتطكير التككيف 



الضركرم كتكفير الكسائؿ الضركرية التي تسمح بضماف االتصاؿ بيف مختمؼ اليياكؿ الصحية 
 .كالمكاطف

لقد أكلى المجمس الكطني إلصبلح المستشفيات :العراقيل المرتبطة بالتكوين وطرق معالجتيا -ج
 :، كذلؾ العتبارات أىميا(العمكمي كالخاص) أىمية لجانب تككيف المستخدميف في قطاع الصحة

 .ال يأخذ نظاـ التعميـ كالتككيف بدقة الحاجيات التي يعبر عنيا قطاع الصحة -
ي لـ يعد قادرا عمى االستجابة لممؤىبلت التي تتطمبيا ممارسة المينة التككيف األكاديم-

كمتطمبات تعدد الخدمات في الميداف، كىذا ما يترتب عنو نقص محسكس في بعض 
       316.االختصاصات الطبية كالشبو طبية

 .مدارس التككيف الشبو طبي ال تستجيب كمية إلى طمبات التككيف المتكاصؿ لكؿ المستخدميف-
 .تككيف المسيريف عمى مستكل التعميـ العالي ال تستجيب إلى مكاصفات التسيير في المستشفيات-
االعتراؼ بالكفاءات، كالمؤىبلت األكاديمية عبر تسيير الميف، ىذه الفئات التي لـ تتكج  -

 .بالطريقة المستحقة
حسب الحاجة إعادة فتح ممحقات مدارس التككيف الشبو طبي عمى مستكل المؤسسات الصحية -

 .في إطار تأىيؿ المستخدميف كتحسيف مستكاىـ أثناء ممارسة عمميـ
جعؿ الترخيص لممارسة مينة الشبو طبييف في القطاع الخاص مشركطان بالقياـ بتككيف مؤىؿ -

 .لمدة ثبلث سنكات في المؤسسات الصحية
التعاكف مع كزارة كضع مخطط إعادة إدماج محترفي الصحة المككنيف أك الممارسيف بالخارج ب -

 .التعميـ العالي كالمؤسسات المكمفة بالتعاكف الدكلي
مراجعة مكاصفات التككيف كمحتكل التعميـ حسب الحاجيات التي يعبر عنيا قطاع الصحة -

نشاء  جامعة لمعمـك "باإلضافة إلى االىتماـ بالبحث العممي كربطو بالمؤسسات الصحية، كا 
 .في المستقبؿ" الصحية

  
االرتقاء بالمؤسسات الصحية في الجزائر، يجب أف يستند عمى تخطيط أكلي لمقطاع حكؿ إف     

المكارد المكجكدة حاليا لمكصكؿ إلى اكبر شريحة ممكنة، ألف الجزائر قد كفرت العديد مف اليياكؿ 
الصحية كالمشكؿ في نقصيا لـ يعد يطرح،كالذم بقي ىك تسيير أفضؿ ليذه المكارد بعقبلنية،  

افة إلى التفكير في بعث التخطيط الشامؿ لمكصكؿ إلى صحة مستدامة،كباعتبار أف باإلض
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الصحة حؽ عالمي كمكردان بالغ األىمية لتحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية، لذلؾ فالتسيير 
اليزاؿ يحتاج إلى إعادة التفكير ( 2009-1999)عمى مستكل ىذا القطاع بعد فترة اإلصبلحات 

 :لتالية  التي ىي  في نفس الكقت اختبلالت البد مف عبلجيا كىيفي النقاط ا
المستكل الجيكم يبقى افتراضي، حيث ال تكجد استقبللية مالية عمى مستكل كؿ منطقة كتبقى -

 .غير محددة بصكرة جيدة عمى مستكل الييكؿ القانكني
تشمؿ الكحدات  بالرغـ مف أف القطاعات بالجزائر: نقص االعتمادات ذات الطابع الكقائي-

القاعدية، حيث ترتكز نشاطاتيا عمى الكقاية كال تتكافر عمى مصالح استشفائية، فاف ميزانية 
 .الكقاية ال تمبي الحاجيات المفركض تغطينيا

إف عدـ كجكد حساب التسيير المادم كالصيدالني عمى مستكل : غياب الكثائؽ المحاسبية-
عقبلنية في التسيير المالي، كيتعارض مع إجبارية القطاعات الصحية،الشيء الذم يقمؿ مف ال

قسـ المصالح االقتصادية  قسـ الصيدلة، قسـ ) تعميـ طريقة الكمفة عمى مستكل مراكز المسؤكلية
 (.الصيانة

غياب برامج النشاط العاـ لممؤسسة الذم يتـ التداكؿ عميو في اجتماع المجمس اإلدارم حيث  -
 .تسيير المكارد المالية كالمادية معان يعتبر كثيقة أساسية كىامة في 

 .غياب مشركع المؤسسة، الذم يشخص حالة المؤسسة المستقبمية خاصة في جانب التمكيؿ-
بالرغـ مف استيبلؾ االعتمادات المالية : عدـ األخذ بعيف االعتبار الطمبات في الميزانية-

ية سنكيا مف جية أخرل فاف ىذه االيجابية مف جية، كقائمة الديكف المسجمة المرسمة إلى المركز 
 .األخيرة ال تكلي اىتماما لطمبات المؤسسة المتمثمة في إعادة النظر لتدعيـ ميزانية التسيير

) بالرغـ مف كجكد أعكاف أكفاء يمارسكف بككالة اإليرادات    : الكظيفة المالية بالمؤسسة-
دارييف عمى مستكل الكحدات ، كمكتب المالية، إال أف ما يسجؿ  ىك غياب أعكاف إ(النفقات

الصحية القاعدية، يكمؼ الممرضكف بيا في تحصيؿ اإليرادات المالية، الشيء الذم يؤدم إلى 
 .احتماؿ كقكع أخطاء خبلؿ أداء مياميـ

عدـ كجكد لجاف الصفقات العمكمية، سجؿ المداكالت ، فتح األظرفة : تسيير الصفقات العمكمية-
المرسـك ) ؤسسة، كؿ ىذا يعتبر خرقا لقانكف الصفقات العمكميةكتقييـ العركض عمى مستكل الم



، إذ كانت تعتبر كؿ الصفقات مخالفة لمتشريع الذم تـ (2002جكيمية 24بتاريخ  250-02الرئاسي
  317.تسكيتو مؤخران 

عدـ كجكد تنسيؽ بيف المؤسسات الصحية، كالصيدلة المركزية لممستشفيات كمعيد باستكر،  -
جية لمدكاء، فيما يخص إجراء الصفقات العمكمية كما يبلحظ ىك كجكد صفة كالمؤسسات اإلنتا

 03:االحتكار لممؤسسات المركزية كاالبتعاد عف المنافسة بالرغـ مف تعميمة كزارة المالية رقـ
، ىذا أما أدل إلى سكء التسيير في المؤسسات الصحية، كانصراؼ 2004مام  10بتاريخ

 .الممكليف
كىذا في العديد ": عيادات-المستشفيات" ف االجتماعي في إقامة مصالحتأخر ككاالت الضما-

 .مف المكاقع خاصة تمؾ المستقبمة ألعداد كبيرة مف المرضى
حيث ال يتكقفكف عف االنتقادات فيما يخص اإلجراءات البيركقراطية : مف كجية نظر المستفيديف-

طبية المتخصصة، كالكصكؿ إلى لمكصكؿ إلى اليياكؿ الصحية العمكمية مف اجؿ الفحكصات ال
كتترجـ ىذه الكضعية تركز الممارسيف ..( االستكشاؼ، تحاليؿ كأشعة)األجيزة المتطكرة

األخصائييف في المدف الكبرل في الشماؿ عمى حساب المدف الداخمية كالمدف الجنكبية، مما يؤدم 
الطبية الخاصة كبأثماف إلى عدـ تمبية حاجياتيـ، كبالتالي يتكجب عمييـ التكجو إلى المراكز 

 .باىظة
التي يعاني منيا المريض أثناء كجكده في المصالح الصحية : نكعية االستقباؿ كظركؼ اإلقامة-

العمكمية، زيادة عمى النقص الفادح في أساليب االتصاؿ مع مستخدمي الصحة كتفشي الفساد 
 .اإلدارم كالمحسكبية كالرشكة

المكتسبة، إضافة إلى العكائؽ المالية الستيراد المكاد  ضعؼ صيانة التجييزات: ضعؼ الصيانة-
االستيبلكية الطبية الجراحية، كيبقى بذلؾ التحكؿ لمعبلج بالخراج كارتفاع النفقات الصحية في 

 .نفس الكقت
كنخص بالذكر الصعكبات التي يتمقاىا : ثقؿ اإلجراءات التنظيمية في تسيير المرافؽ الصحية -

صادية العامة أك الخاصة فيما يخص التسديد عف طريؽ الصككؾ، كىذا مسير المؤسسات االقت
 318 .بسبب ضعؼ اإلعبلف، كسكء التنسيؽ
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إف سكء تسيير القطاع الصحي في الجزائر قد أدل في السنكات التي تمت إصبلح ىذا        
ة، الكطنية لمستخدمي الصحة العمكمي االتحادية القطاع الحساس، إلى نتائج كخيمة ،حيث دعت

كطنية لمراجعة السياسة الصحية في الجزائر، بعد أف كصمت األكضاع إلى  إلى عقد جمسات
االستنفار كسط الفكضى الذم عرفيا تسيير القطاع في اآلكنة األخيرة، خصكصا فيما  حالة مف
كشؼ رئيسيا ك  كغيرىا بمسألة التكفؿ بالمريض، ك مدل تحصيؿ حقكؽ المستخدميف يتعمؽ

التي أصبحت تميز ىذا القطاع الحساس، عمى غرار  الخركؽمجمكعة مف  فع 'صالح لعصامي'
بسبب سياسة لتسيير  نكع دكاء 130الصيدالنية في الجزائر بعد تسجيؿ غياب  ضعؼ السياسة

الدكاء تتسـ العشكائية كعد العمؿ بنظاـ التنبؤات أك الطمبات المسبقة مع الصيدليات المركزية 
الجديدة التي تتميز بالمنافسة  فضبل عف سمبيات المرحمة  ،319لدكاءبمدة قبؿ انتياء محزكنات ا

إلى نزيؼ حاد عمى مستكل األطباء  مع القطاع الخاص بعد ترخيص العمؿ اإلضافي، الذم أدل
تحكيؿ العتاد  في المستشفيات الحككمية، ككذا  األخصائييف الذيف استغمكا التعميمة إلىماؿ عمميـ

، كما طالب                   العيادات الخاصة التي يعممكف بيا المراكز إلى كاألجيزة الجراحية مف ىذه
 ألـ : "الصحية قائبل ضماف المزيد مف الحماية لممريض كمف ثمة إصبلح شامؿ لممنظكمةب

أف برنامج القطاع يجب  ، معتبرا"يحف الكقت لحذؼ عبارة إصبلح المستشفيات مف اسـ الكزارة
كارية في جرئيس االتحادية أف مجاؿ الصحة ال كشؼ كا كليس كزاريا أف يككف برنامجا رئاسي

ميزانية ىذه المراكز الجكارية في بعض المناطؽ ال تكفييا  حيث أف" عمى فراش المرض"الجزائر 
أجكر المكظفيف التي يتـ اقتطاعيا عادة مف نصيب األدكية كاألجيزة  لتغطية احتياجاتيا كتسديد

 كمو، يتكاصؿ تأخر تثبيت المؤسسات الصحية المنبثقة عف التقسيـذلؾ  الطبية كزيادة عمى
عمى  المشرفة  اإلدارم في الخارطة الصحية  مطالبا في ذات الكقت بإعادة تكزيع الكفاءات

تقييـ  التي عرفت فضائح بالجممة مف خبلؿ البيركقراطية في االستشفائيةتسيير المؤسسات 
 320.كترقيتيـ،المدراء

طارات القطاع التي  ينتظركنيا إف بقاء غياب األ نظمة القانكنية التي تكفؿ حقكؽ كعماؿ كا 
ىؤالء  خاصة القكانيف األساسية، كأنظمة التعكيضات قد يتعرض القطاع لنزيؼ كىركب األطباء 

 15إلى الخارج، لذلؾ رفع المجمس الكطني لقطاع الصحة العمكمية مطالب إلى الكزارة بتاريخ
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عادة النظر في التككيف، كالسكف،  مف اجؿ التكفؿ 2009مام طارات الصحة العمكمية، كا  بعماؿ كا 
 321.كتفعيؿ الحريات النقابية كغيرىا

كما أف  عدـ كجكد كفعالية أنظمة الرقابة في قطاع الصحة في الجزائر ، ناىيؾ عف  
عدـ احتراـ قكاعد النظافة،  أدل ظيكر أمراض منتشرة داخؿ المستشفيات تسجؿ في بعض 

ف عمى أنيا مجيكلة، كىذا دليؿ عمى عدـ كجكد أنظمة المراقبة كالتحاليؿ الدقيقة األحيا
ىي عبلمة مف عبلمات التخمؼ عمى حد تعبير الكزير المكمؼ بالقطاع، حيث ك لمتشخيص، 

 شخص ىذا األخير الكضع بأف المكاطف غير راض بما يقدـ ليـ مف خدمة عمكمية، لذلؾ 
مؿ عمى إخراج إطارات القطاع مف البؤس، كتجييز اليياكؿ يجب استرجاع ثقة المكاطف، كالع

 322"االستشفائية بالكسائؿ المتطكرة
ك مازاؿ يعاني  ىف مشكؿ السكف مازاؿ الياجس الذم لطالما عانإ :تسيير سياسة السكن -ج

أف نشخص الكضعية الحالية  نحاكؿكمف ىذا المنطمؽ ، منو المكاطف الجزائرم ك لـ يتخط عقبتو
سكف في الجزائر معرجيف عمى أىـ األسباب التي كقفت كعائؽ أماـ  مسار السياسة لقطاع ال
مف مظاىر مشكمة السكف في الجزائر ىك التزاحـ في الكحدات السكنية،  حيث نجد في ف ،السكنية

ك لعؿ ما زاد ، د فيو عائمتاف أك أكثر في الغالبكثير مف األحياف،  أف  المسكف  الكاحد تتكاج
بكتيرة أكبر مف تطكر الحظيرة  افا المشكؿ،  ىك التزايد المستمر في عدد السكمف حٌدة ىذ

 .السكنية
لقد كضعت الدكلة سياسات اإلسكاف كحاكلت ربطيا بالكضع االجتماعي كاالقتصادم، كما       

خصصت ليا ميزانيات معتبرة إال أف ىذه السياسات قد أغفمت عدة متغيرات فاعمة في رسـ 
 :كىيسياسات السكف 

مراعاة طبيعة المركزية المسيطرة عمى رسـ ىذه السياسات، كىي ممثمة في مشاريع تنفذ دكف  -
إعطاء صبلحيات أكثر لئلدارة التنفيذية عمى مستكل الجماعات المحمية عدـ ك  ،لطبيعة اإلدارة

 .حكؿ أكلكيات المناطؽ، كفي تحديث المدف( الكالية كالدائرة كالبمدية)
الجزائرية، كنمط حياتيا بحيث أف السكنات المقدمة لـ تأخذ عدد  ةكلكجية لمعائمالتركيبة السكسي-

المقاييس العالمية تحددىا  ،بينما  2ـ8األفراد كالجنس مثبل، كالمساحة المقدمة لمفرد ال تتعدل 
 . 2ـ14ب
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جؿ األحياء كالتجمعات السكانية التي أنجزت تفتقر لمشركط التي تضمف الحياة، ىذا ما أدل -
، إضافة إلى عزلتيا كافتقارىا لممحيط المديني  .بيا ألف تككف مجرد أماكف لئليكاء كالنـك

ىماؿ األحياء القديمة-  .االىتماـ بانجاز السكنات الجديدة كا 
عدـ كجكد سياسة تقسيـ كاضحة لممناطؽ كالبمديات كالتي تحدد صبلحيات كؿ منطقة كاألحياء -

يا كؿ حي مف شبكات كطرؽ، كمرافؽ أخرل نتيجة غياب التابعة ليا كالتجييزات التي يحتاج
 .التنسيؽ بيف مختمؼ المصالح

غياب األجيزة المكمفة بالمتابعة فمديريات البناء كالتعمير، كالككاالت العقارية أصبحت شريؾ  -
 .في التبلعبات الحاصمة عمى مستكل كرشات البناء

محمكؿ االستعجالية التي ال تحتـر مقاييس تسيير األحياء السكنية كالمدف في الجزائر خاضع ل -
 .التعمير المكضحة في مخططات التييئة كالتسيير الحضرم

تيميش الجماعات المحمية كالبمديات في كضع أساليب جديدة محمية في عممية التسيير -
 323.كالتمديف

ساب لقد ارتكزت سياسة اإلسكاف عمى عممية تعمير قطاعية اىتمت بالجانب الكمي عمى ح     
الجانب الكيفي، ألف الجزائر بحاجة إلى بناء اكبر عدد ممكف مف السكنات كفي ظرؼ قياسي، 
بحيث التحمت المراكز العمرانية الجديدة مع المراكز القديمة، كىذا ما أدل إلى عممية تعمير غير 
منظمة كالى كجكد أحياء، كمناطؽ تفتقر إلى التخطيط الحضرم بالشكؿ الذم يضمف تكفير 

خدمات األخرل لمسكاف كاألمف كاإلسعاؼ كغيرىا، كـ أدل كذلؾ إلى تشكه مناطؽ عديدة، ال
باإلضافة إلى أف مشكؿ الكيؼ كاف محسكبا عمى طبيعة مكاد البناء المستغمة مف طرؼ 

 .الخكاص، كالتي غالبا ما تفضحيا عكامؿ الطبيعة كالزالزؿ
 :يضاؼ إلى ذلؾ

 .لجماعات المحمية كالمتعامميف الخكاصغمكض كتداخؿ ادكار كؿ مف الدكلة كا-
 .إشكالية النمك الديمغرافي كتأثيره عمى مخططات السكف كعدـ استيعاب الطمبات المتزايدة -
نكعية السكف في الجزائر اصطدمت بمجاؿ حقكؽ اإلنساف كالتطكر الحاصؿ عمى مستكل -

كعية الحياة ىذه كضمانيا بالسكف التنمية اإلنسانية، فالحؽ في الحياة قد تجاكزه الزمف ليتـ حسـ ن
 .كغيرىا... البلئؽ كالحؽ في التمدف، كالحؽ في الحمـ
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حاكلت الجزائر مف خبلؿ سياسات السكف أف تثبت كجكدىا أثناء فترات فقداف األمف     -
كبالتالي إعطاء صكرة بعدـ غيابيا عف مجاؿ الحقكؽ االجتماعية كما ساعدىا في ذلؾ الكفرة 

 324.اع أسعار البتركؿالمالية كارتف
إف منطؽ التسيير العشكائي لمخططات اإلسكاف كعدـ إشراؾ الفاعميف في ىذه السياسة، قد      

أدل إلى فقداف األمؿ لدل الفرد الجزائرم في الحمـ بمسكف الئؽ يضمف الحياة السعيدة، تراعى 
اب ؛ ففي أكربا نجد فيو عدد األفراد، كنمط البناء كغيرىا مف األمكر التي يحسب ليا ألؼ حس

لجاف خاصة تقـك باستشارة دكرية لممكاطنيف عند تييئة أك إعادة تييئة إقميـ أك مدينة، فيما يخص 
فاالقتصادم ىك الذم يحدد )اإلنارة كنكعيتيا، كاأللكاف المفضمة لمطبلء كطبيعة التشجير كغيرىا، 

الجزائر ىناؾ ارتجالية مف  ، في حيف أف في(االجتماعي، كاالجتماعي ىك الذم يحدد السياسي
منطمؽ أنيا حتمية تفرضيا الظركؼ األمنية التي عانت منيا الجزائر، كاالحتجاجات التي ال يكاد 
يـك يمر إال ككاف ىناؾ غمياف في الشارع بسبب قكائـ االستفادة مف السكف، ناىيؾ عف التجاكزات 

لـ  يحقؽ  2009ايتو مع نياية كاالختبلسات في ىذا الشأف، فمشركع المميكف سكف المزمع ني
األىداؼ المرجكة منو بسبب غياب التخطيط، كاالستشارة، كالشراكة الضركرية مف المكاطف 
كمختمؼ الفكاعؿ الرسمية كالغير رسمية، ناىيؾ عف تخكؼ اإلدارة المركزية مف انعكاسات األزمة 

د االقتصادم، كاألخير يحدد لذلؾ نجد في الجزائر أف السياسي ىك الذم يحد)المالية العالمية، 
فمشركع المميكف سكف قد تأجؿ إلى المخطط الخماسي المقبؿ عمى أف يتـ "، كبالتالي (االجتماعي

إشراؾ فكاعؿ جدد في المشركع  كككاالت تطكير كتحسيف السكف كالمرقيف العقارييف الذيف كانكا 
جراءات جديدة متعمقة بإعانات الدكلة لمف ئات ذات الدخؿ المحدكد مغيبيف في الميداف كا 

 325".كغيرىا
إف القضاء عمى أزمة السكف في الجزائر ال يتـ بالتسيير العشكائي لممخططات مف منطمؽ      

نما يقـك عمى  المساعدة االجتماعية أك ىبات مف الدكلة لممكاطنيف، أثناء المكاعيد االنتخابية  كا 
 كؿ مع المكاطف، مع إستراتيجية تقـك بدكرىا عمى تقييـ الكاقع ككضع الحم

تكفير ميكانيزمات الرقابة، المساءلة، المحاسبة، أثناء كبعد التنفيذ باإلضافة إلى إعطاء المركزية 
في القرار لصالح الجماعات المحمية تشمؿ كافة األطراؼ المعنية بالتسيير اإلدارة ممثمة في 

) كالمجتمع المدني ( الخ..العقارم الكاليات كالدكائر كالبمديات، المديريات، الدكاكيف، المحافظة)
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الشركات االقتصادية، ) كالخكاص..( المكاطف ،الجمعيات، لجاف األحياء، اإلعبلـ
، كعمى ىذا األساس يمكف حصر األىداؼ المتكخاة كىي الكصكؿ إلى اكبر (الخ..المستثمريف

المكارد شريحة ممكف لبلستفادة مف المشركع، فمشكمة السكف ليست محصكرة في عدـ تكفر 
المالية، كلكف المشكمة تكمف في طريقة تسيير ىذه األمكاؿ، كالرشادة في اتخاذ القرارات ضؼ إلى 

 .ذلؾ كفاءة كنزاىة اإلدارة
 :تسيير سياسات التشغيؿ في الجزائر-د
تعاني الجزائر مف أزمة بطالة في أكساط الشباب حيث تقدر اإلحصائيات أف مف ىـ تحت   

ألؼ  630فيما يصؿ عدد العاطميف عف العمؿ مف ذكم الشيادات إلى  %75سنة بمغت نسبتيـ30
326.الؼ طمب عمؿ سنكيا50يضاؼ إلييـ 

فنجد أف الحككمة تصرح بأف نسبة البطالة انخفضت  
ىذا بفضؿ الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب،  2008سنة %11.03إلى  1999سنة  %30مف 

ألؼ مؤسسة مصغرة، كىذا  125األجيزة بخمؽ  كالككالة الكطنية لمتشغيؿ؛ بحيث سمحت ىذه
باعتراؼ الجميع، كلكف المشكمة تكمف في صيغ التشغيؿ األخرل التي تـ استحداثيا كتشغيؿ 
الشباب كالشبكة االجتماعية، كاألشغاؿ ذات المنفعة العمكمية إلى غاية صيغة اإلدماج 

مستكل مديريات التشغيؿ الميني،ىذه الطرؽ في تشغيؿ الشباب اتسمت بالفكضى خاصة عمى 
التي لـ تستطيع تحديد االختصاصات المطمكبة في سكؽ العمؿ، باإلضافة إلى عزكؼ 
المؤسسات االقتصادية إلى تكظيؼ ىؤالء بسبب تحميميا نفقات تشغيميـ كدفع إتاكات الضماف 

 .االجتماعي
   

ل العاممة مف جية كعدـ إف مشكمة البطالة في الجزائر تعكد باألساس إلى سكء تخطيط القك       
مبلئمة الييكؿ التعميمي لمتطمبات سكؽ العمؿ، مع تدني قيمة اإلنفاؽ عمى االستثمارات،ففي ىذا 

2001أكت  20المؤرخ في  01-03:األمر رقـ 2001الشأف أصدرت السمطات في سنة
المنكط  327

نشأت بذلؾ الككالة بتنمية االستثمار كقانكف التكجيو لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كأ
كىي مؤسسة عمكمية ذات . الكطنية لتطكير االستثمار مكاف الككالة الكطنية لتنمية االستثمار

 .328طابع إدارم تعنى بخدمة المستثمريف الكطنييف كاألجانب
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لقد ساعدت االستثمارات في تكفير مناصب ال بأس بيا في مجاؿ الفبلحة كالمؤسسات 
ظؿ المؤشرات االيجابية لمنمك االقتصادم الكطني كالمقدر  الصغيرة كالمتكسطة، خاصة في

،  كارتفاع أسعار البتركؿ، لكف ىذا النمك االقتصادم ضعيؼ بالمقارنة مع النمك %03:ب
السكاني، كىذا الضعؼ أك التباطؤ راجع إلى ضعؼ النشاطات اإلنتاجية، كالعراقيؿ البيركقراطية، 

لبطالة   سكء تكزيع السكاف كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد كغياب سياسة عقبلنية رشيدة المتصاص ا
المتاحة، كلمخركج مف أزمة البطالة سعت الجزائر إلى اعتماد البرامج التنمكية، منيا برنامج دعـ 

نعاش االقتصاد الكطني، الذم التـز رئيس الجميكرية مف خبللو بإحداث  مميكف منصب  02كا 
قى الرىاف المتكخى مف ىذا البرنامج ىك التخفيؼ بحيث يب 2009-2004شغؿ خبلؿ الخماسي 

مف حدة التكتر االجتماعي،  كمما الشؾ فيو أف ىذا البرنامج الذم اقره الرئيس ال يمكنو أف يحؿ 
محؿ إستراتيجية إنمائية اقتصادية دائمة عمى المدييف المتكسط كالبعيد، لكف في نفس الكقت 

سمح  2004ؽ التنكيو فمنذ انطبلقتو إلى غاية مساىمة ىذا المشركع في ميداف الشغؿ تستح
منصب دائـ  464930منصب شغؿ حسب مندكب اإلنعاش االقتصادم منيا   751812بإنشاء 

منصب شغؿ، كبيذا تصبح  23820تـ إنشاء  2004،  كخبلؿ السداسي الثاني مف %61.8أم
 سنة%  23.7ى إل 2001 سنة% 27.3نسبة البطالة حسب المركز الكطني لئلحصائيات تقدر ب

كبالرغـ مف الجيكد الكبيرة التي بذلت أك الممتـز بيا إال  329 2004في سنة  %17.7ثـ إلى  2003
مازاؿ يشكؿ أىـ مؤشرات الفقر، كىذا بالنظر إلى الخصائص التي تميز  أف مشكؿ البطالة

 330.البطالة في الجزائر كصغر سف العاطميف عف العمؿ
د حمكؿ تقميدية كسياسات متناثرة كالتي عممت عمى تأجيؿ لقد سعت الجزائر إلى اعتما     

المشكمة مؤقتا، كفي نفس الكقت أحجمت الصكرة الغير حقيقية كالصريحة لمبطالة كمعدالتيا، 
 كالرضكخ إلى كؿ ما جاء في برنامج اإلصبلح االقتصادم دكف التشاكر كعدـ 

لتنمية االجتماعية،  جعؿ السياسات معرفة نتائجو، كجيؿ أف الشغؿ يمثؿ الحمقة الرئيسية في ا
 :يتتسـ باليشاشة كالبلعقبلنية كيمكف حصر مشاكؿ تسيير ىذه السياسات فيما يم

نقص التنسيؽ بيف مختمؼ الكظائؼ عند كضع كتنفيذ سياسة التشغيؿ خاصة عمى مستكل  -
 .المديريات المكمفة بالتشغيؿ

                                                

مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي لمسداسي الثاني من الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجمس االقتصادم كاالجتماعي،  329 
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يمبي حاجات سكؽ العمؿ، باإلضافة إلى  عدـ جدكل البرامج دكف التخطيط ليا، فالتككيف ال -
 .تبايف نسب البطالة عمى مستكل الييئات الدكلية

الطابع المتذبذب في التشغيؿ الذم انجر عنو استحداث أجيزة التشغيؿ المؤقتة كضعفيا مف -
حيث المعرفة الكمية ألىداؼ كجدكل ىذه األجيزة كالدليؿ عمى ذلؾ إلغاء مديريات التشغيؿ 

التي ميمتيا تقديـ  (DAS)يزة اإلدماج الميني التابعة لمديريات النشاط االجتماعي تعكيضيا بأج
 .الحماية االجتماعية كالمساعدات لمفئات الفقيرة كالمستبعدة

عدـ مبلئمة النصكص التي تسير ىذه األجيزة كتداخؿ الصبلحيات مع ارتباطيا بتقمبات  -
 331.القكانيف المالية

حصا- ءات دقيقة عف سكؽ العمؿ، كالعاطميف عف العمؿ، كالغير مصرح غياب قاعدة بيانات كا 
 .بيـ، كتضاربيا مف كزارة إلى أخرل

عدـ ربط مسار اإلصبلح في الجزائر بالعكامؿ االجتماعية األخرل، كالفقر، الظكاىر -
 .االجتماعية كاألخبلقية لمشباب، عند اعتماد آليات التشغيؿ المختمفة

جزائر مف خبلؿ تبني البرامج التنمكية االقتصادية  المتصاص إف سكؽ العمؿ في ال       
الضغط االجتماعي، قد ابرز دكر الدكلة الفعمي، ككجكدىا كفاعؿ في اقتصاد السكؽ، فقد حققت 
بعض النتائج التي تستحؽ التنكيو، خاصة في بعث حركية الجياز اإلنتاجي سكاء الصناعي، أك 

لذم أعدتو المديرية العامة لمشؤكف االقتصادية كالمالية لمجنة الفبلحي ىذا األخير كحسب التقرير ا
بفضؿ العكدة القكية  %6.8الذم يبيف أف الجزائر استطاعت أف تحقؽ نمك قدر ب 2004االكربية

لمزراعة مف خبلؿ المخطط الكطني لمفبلحة كاالرتفاع الياـ في مداخيؿ المحركقات حيث سمح 
 332.ؿ في الفبلحةمنصب شغ 822178ىذا المخطط بإنشاء 

كخفض  2009مع نياية ( مميكني منصب شغؿ)إف الكعكد بإعطاء مناصب شغؿ لمبطاليف     
عطاء أمؿ ليس باألمر اليسير، كال  2013-2010خبلؿ الفترة  %09نسبة البطالة إلى اقؿ مف  كا 

ى دعـ يتـ بصكرة المعالجة االجتماعية لممشكؿ الذم يحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية قائمة عم
نشاء المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب مما يسمح بخمؽ مناصب عمؿ دائمة، ىي  االستثمارات كا 
الكسيمة المثمى لمقضاء عمى الظاىرة، فاالقتصاد الجزائرم اثبت عدـ قدرتو عمى مكاجية ىذا 

 التدفقات المتزايدة مف الطمبات في حيف أف ىناؾ أمكاؿ تحتاج إلى سياسة بالمشكؿ كاستيعا
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تشغيؿ رشيدة كالى تسيير فعاؿ ممثبل في جياز كاحد يقضي عمى البطالة كليس مجمكعة أجيزة 
مؤقتة كغير مستقرة، فبرامج الشبكة االجتماعية ، كبرنامج األشغاؿ ذات المنفعة العمكمية ، 

كا التي استفاد منيا العديد مف حممة الشيادات لعقد مدتو سنتيف لـ يستفيد)كعقكد ما قبؿ التشغيؿ 
، كالتي تحكلت فيما بعد إلى أجيزة اإلدماج الميني، (مف اإلدماج كتحكلكا إلى البطالة مف جديد

كميا ككما يصفيا السيد عبد المجيد بكزيدم، بأنيا حمكؿ ظرفية، كمسكنات تمتاز بصيغة  العقد 
ايد السكاف المؤقت لمسيطرة عمى الكضع لفترة محددة، كبالتالي عكدة قكية لمبطالة مف جديد، مع تز 

كخريجي الجامعات حينيا سيككف األمر اخطر بكثير، بحيث ترل الخبيرة األمريكية كالمختصة 
أف  ، في تحميميا لتطكرات االقتصاد الكطني، عمى بحث أعدتو"بي بي ىارد"في اقتصاد الجزائر  

لخمفيات الجزائر تستنجد بالخبرات األمريكية كالفرنسية في إعداد الخطط التنمكية كتتجاىؿ ا
كاالرتجاجات التي مف الممكف حدكثيا في المجتمع كدكف معرفة حجـ المكارد كسكء التخطيط 
كبالتالي، اليمكف نجاح االقتصاد في حيف الجزائر تعاني مف أزمة بطالة كىنا تكمف المفارقة 

 . 333حيث تكجد سيكلة نقدية في كقت ال تكجد استثمارات كاعدة المتصاص البطالة
ف عدـ كصكؿ الجزائر إلى تحسيف الكضع االجتماعي يرجع باألساس إلى أساليب كما أ      

التسيير كطرؽ العمؿ الحككمي، خصكصا كاف الجزائر تحتؿ مراتب متقدمة ضمف قكائـ الدكؿ 
 2009التي تعاني مف الفساد، فقد حذر الرئيس بكتفميقة أثناء انعقاد مجمس الكزراء إلقرار ميزانية

ريؽ تصريؼ الشأف االقتصادم كالمالي، كعدـ جدكل المشاريع التي صرؼ عف عدـ رضاه عف ط
 2009،مع العمـ إف اإلنفاؽ قدر في ميزانية  2009-1999مميار دكالر خبلؿ فترة  160عمييا 

، مما يدؿ 2008مميار دج عاـ  4322مقابؿ ( مميكف دكالر 85.24)مميار دينار جزائرم 5191ب
مكاؿ، كعدـ التصدم لئلفراط كالتجاكزات، كالبرمجة العشكائية باف ىناؾ إشكالية في تسيير األ

لممشاريع، كضخ األمكاؿ في إعادة تقييـ تكمفة المشاريع كغيرىا، فقد قدرت خسائر الخزينة 
 334.مميكف دكالر جراء التبذير كسكء التسيير 38العمكمية نحك 

ائر يعكد إلى تمؾ القرارات في األخير يمكف القكؿ أف التناقضات التي كقعت فييا الجز       
المركزية الفكقية المصدر التي تقمؿ مف شأف المشاركة المجتمعية كتتجاىميا بدعكل قصكر 
اإلنساف الجزائرم،ناىيؾ عف عدـ تبني التخطيط العممي لحؿ المشاكؿ االجتماعية بؿ كانت ىناؾ 

في تسيير الشأف برامج أثبتت فشميا، فيناؾ مف يضيؼ أف غياب الديمقراطية كالشفافية 
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 < <http://www.al-fadjr.com/ar/economie/126531.html .2009اكتكبر 13:تـ تصفح المكقع يـك

 .12.، ص2008سبتمبر  03، جريدة العرب االقتصادم، "سوء التسيير يحرم الجزائر االستفادة من عائدات النفط" زىير بكحراـ، 334



االجتماعي حاؿ دكف بمكغ تنمية اجتماعية حقيقية كفعالة كبالتالي فمفاىيـ مثؿ الديمقراطية كالحكـ 
، كمحاربة الفساد، ىي مككنات نظريات الممارسة السياسية في تسيير الشؤكف (الراشد)المكسع

 .في الكاقعالعمكمية، نجدىا في مجمؿ خطابات صناع القرار في الجزائر لكنيا غائبة 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 خــــــــاتوح



إف السياسة المنتيجة مف طرؼ الدكؿ النامية في إطار استراتيجيات التنمية االقتصادية 
تركت نتائج كآثار سمبية إذ لـ تقك عمى رفع المستكل المعيشي لمفرد، كيعكد السبب في ذلؾ إلى 

ة عكامؿ عند إرساء ىذه االستراتيجيات، فعمميات التنمية تيدؼ باألساس إلى إشباع إىماؿ عد
الحاجات األساسية لؤلفراد خاصة الفقراء منيـ كي يساىـ ىؤالء في تقدـ المجتمع بفضؿ 
عطاءىـ، فزيادة الدخؿ ال تعني شيئا إذا لـ يكف ىناؾ تغير في نمط حياة الفرد ماديا كمعنكيا، 

بعيف االعتبار مؤشر التنمية البشرية إلى جانب مؤشر التنمية المستدامة التي  لذا أصبح يؤخذ
تقـك بتمبية حاجات األجياؿ الحالية دكف أف تتعرض لمخطر قدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية 
حاجاتيا؛ فإستراتيجية التنمية المستدامة البد أف تيدؼ إلى تنمية كتطكير الميارات البشرية عف 

ضركرة كجكد عدالة في تكزيع  إلى ضافةباإلالصحة  االمستكيات التعميمية ككذ طريؽ تحسيف
آليات  الرقابة الشعبية كالعمؿ عمى تحقيؽ المصمحة العامة كباألخص تنمية  كتكفير ،الثركة

فالسياسة االجتماعية ككما جاء في عرضنا  ،المجتمع تنمية متكاممة تراعى فييا جميع الجكانب
اـ مع طبيعة النظاـ السياسي األمثؿ الذم يستجيب لممطالب المجتمعية كيحقؽ ىذا تتطمب االنسج

ك يعمؿ عمى  تقديـ مخرجات ذات جكدة في السياسات العامة   التنمية االجتماعية المنشكدة
الكمية، لذلؾ عمى الجزائر كحالة دراسية أف تنظر في جدكل تحكيؿ أك نقؿ بعض السمطات 

ئيسية إلى المناطؽ المحمية المعنية بالمصالح كالخدمات نفسيا، كالصبلحيات مف المراكز الر 
لتقميص التكاليؼ كالبعد عف البيركقراطية كتبني أسمكب الشراكة مع المكاطف، كلعؿ اقرب مثاؿ ما 

حكؿ تقديـ الرعاية الصحية ( الشعب أكالن :) قامت بو دكلة جنكب إفريقيا التي كضعت برنامج
ميو امنيا كالبحث في مجاالت الرفاىية لعمـك المكاطنيف، كبالتالي كتعميـ الشعب كالمحافظة ع

 .     حضكر الدكلة أمر ال جداؿ فيو خدمة لمتنمية االجتماعية المستدامة

الجزائر كبمد نامي يظير كمف خبلؿ الدراسة أف الحككمة تعمؿ عمى تقديـ سياسات 
يف كال طمكحاتيـ كالدليؿ أنو في كؿ اجتماعية ظرفية  كمناسباتية ال يراعى فييا حجـ المستفيد

إال كيككف ىناؾ كصفة جاىزة دكف معرفة حجـ المشكمة كال عكاقبيا؟ كليذا نجد  ةأزمة اجتماعي
أف السمطة التشريعية كالحككمة  في الجزائر ينفرداف بصنع السياسة االجتماعية كتنفذ دكف إشراؾ 

العكس تماما تتطمب معرفة كتخطيط   لمختمؼ الفكاعؿ المعنييف بيذه السياسات كالتي عمى 
 .عمى أرض الكاقع كالشمكلية في تحقيقيا االجتماعية دقيقيف، ألكلكيات المطالب

كانت كال تزاؿ غير نابعة مف  1999إف إشكالية التنمية االجتماعية في الجزائر كمع بداية سنة   
غمقة تؤخذ فييا القرارات مشاركة شعبية فعمية، كمازالت مفركضة مف فكؽ، كتشكؿ بذلؾ دائرة م



داخؿ الييئات العميا، كاف مرت عمى المؤسسات التمثيمية تمر لممصادقة فقط، كبالتالي فعممية 
االنفتاح االقتصادم كالذم تبنتو السمطة ما ىك إال نكع مف التحرر كتبادؿ لؤلدكار بيف النخب 

مستكل طمكح المجتمع، بالرغـ السياسية المتعاقبة، كأما تنمية المجتمع فيي ىامشية كليست في 
مف التحسف في بعض المكاضع االقتصادية، كبالتالي ىي مرحمة تكيؼ كاستجابة لضغكطات 

؛ حيث شكؿ (اداتيان ككسائميان كليس غائيا) خارجية، كعميو فالتحكؿ كاف في شكمو كليس في جكىره
لعممية التنمية االجتماعية  الدكلة تغير مف الدكلة الحزب إلى الدكلة المؤسسة، كبالتالي فالدارس

في الجزائر يجد صعكبة كبيرة في تشخيص سميـ كمكضكعي لمكضع االجتماعي كعبلقتو 
باالقتصادم كالسياسي كذلؾ نتيجة غياب ضكابط كقاعد كاضحة تحكـ الممارسة السياسية كنمط 

 .يةالفاعبلت بيف مختمؼ أطياؼ المجتمع في صيغة ديمقراطية ممارسة كليست شعارات ظرف
فكرة التنمية المستدامة في بعدىا االجتماعي،  يمكف أف تتحقؽ عمى أكثر مف صعيد إف      

صحة سميمة )ككمثاؿ عمى ذلؾ التعميـ المستداـ لمجميع عف طريؽ تنمية بشرية فعالة كمتكاصمة 
كنفسيا عف طريؽ الرعاية الصحية المتكاصمة في جميع  ،كأصحاء جسمانيا ،ألفراد متعافيف

، كؿ ىذا يسيـ في  الرفع مف قدرة العيش بكاسطة رفاىية كأنظمة أماف، ...اليـ كبجكدة عاليةاألق
ناىيؾ عف كسائؿ محاربة بؤر الفقر كالعدالة في تكزيع الثركات كالعمؿ عمى مرافقة الشباب  
العاطؿ عف العمؿ، بتكفير الشغؿ القار كالذم يضمف مستكل معيشي الئؽ، كسكف محتـر لكؿ 

مجتمع خاصة لذكم الدخؿ المحدكد كالفقراء منيـ كىذا كمو ال يمكف اعتباره ىبات تمنح فئات ال
مف طرؼ السمطة كفي مناسبات محددة، كما أف ذلؾ ال يتحقؽ إال في بيئة ديمقراطية تسمح 
بسماع الرأم اآلخر كالحرية في التعبير عف الرأم الذم يشكؿ محكر الشراكة كالشفافية في صنع 

تماعي ،خاصة ما يسمح كذلؾ بمراقبة صنع كتنفيذ السياسات االجتماعية مف طرؼ القرار االج
المستفيديف، كالسياسة العامة في إطارىا الكمي لمدكلة الجزائرية البد أف تنطمؽ في بيئة سياسية 
تتسـ بالعقبلنية كالرشادة كىذه مف أىـ النقاط التي تثار في الكقت الحالي؛ فالشفافية كالمشاركة 

بيئة سياسية مستقرة تحمي الدكلة مف خطر االنفبلت األمني في صكرة فكضى شعبية ضمف 
كالفكضى يمكف أف نرجعيـ في األساس إلى العامؿ االقتصادم كمدل  رجماعية ألف البلاستقرا

قكة الدكلة في تقديـ الخدمات االجتماعية الضركرية، ألف تقكية العبلقات بيف الحككمة كمكاطنييا 
دعـ االستقرار كبالتالي النمك المستداـ دكف أم ك فعالة في سبيؿ إثراء الديمقراطية يعد أكلكية 

عراقيؿ؛ فالمظاىرات كاالحتجاجات التي أصبحت سمة مف سمات الرد ألرفضي لممكاطنيف تجاه 
الخ كؿ ىذه ...المياه الصحة، السكف، الشغؿ، الصحة كالتربية: اإلدارة في الجزائر في مجاالت



يف أف تعالج في شفافية؛ عف طريؽ زيادة منتظمة في معدالت المشاركة في صنع األمكر  يتع
  .القرار

كال يمكف أف ننكر أف ىناؾ خطكات مكجكدة، كمؤشرات قد تحققت عمى المستكل الكمي 
 يالكف يبقى ىناؾ عجزان دائما نتيجة سكء التخطيط كىدر المكارد المادية كالبشرية، كسكء استغبلل

أطيافو، فتحقيؽ نسب عالية مف النمك ال يعني نجاح التنمية االجتماعية المستديمة  كالفساد بكافة
ما لـ تطرح المسألة الحقكقية كالتي تفرض العدالة في التكزيع، كالجزائر في ىذا المجاؿ ال تزاؿ 
مف خبلؿ بعض المؤشرات االجتماعية تنذر بالخطر مع تنامي بعض الظكاىر البلاخبلقية في 

تفادة مف ىذا النمك، مما أدل إلى بركز الطبقية المتباعدة في المستكل المعيشي كعدـ مجاؿ االس
القضاء بصكرة جدية عمى المشاكؿ االجتماعية بالرغـ مف النتائج المحققة عمى الصعيد 
االقتصادم المالي، فاإلنساف ضمف التعاريؼ المقدمة بشاف التنمية المستدامة يعد محكر ىذه 

االىتماـ باإلنساف ضمف إطار التنمية البشرية يؤدم إلى تحسيف مستكل الرعاية التنمية حيث أف 
الصحية كالتعميـ، كىناؾ اعتراؼ اليـك بيذه التنمية البشرية عمى اعتبار أنيا حاسمة بالنسبة 

" فإلمتنمية االقتصادية؛ فحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ف
ؿ كالنساء كاألطفاؿ ينبغي أف يككنكا محكر االىتماـ، فيتـ نسج التنمية حكؿ الناس كليس الرجا

، كما تثار مسالة إنصاؼ األجياؿ البشرية القادمة كىي التي ال تؤخذ "الناس حكؿ التنمية
مصالحيا في االعتبار عند كضع التحميبلت االقتصادية كال تراعي قكل السكؽ ىذه المصالح، أما 

ؼ الثاني فيتعمؽ بمف يعيشكف اليـك كالذيف ال يجدكف فرصا متساكية لمحصكؿ عمى اإلنصا
الخيرات االقتصادية كاالجتماعية، كالمتأمؿ لكاقع السياسات االجتماعية في الجزائر يستشؼ أنيا 
تتـ بمنأل عف المجتمع كىذا األخير أصبح مخبر تجارب لكافة أنكاع السياسات االجتماعية 

لتي عمى العكس تماما تتطمب فمسفة أخبلقية تخدـ المجتمع مف اجؿ رفاىيتو، المستكردة، كا
األىـ أف يراعى فييا أم مقاربة تنمكية، كتحقيؽ  المستكل المعيشي المنشكد، بغض النظر 

 .العدالة االجتماعية في تكزيع المنافع كالقيـ، عف طريؽ سياسات عامة رشيدة كأكثر عقبلنية
في الجزائر اعتبرت كال تزاؿ تعتبر مسكنات كسياسات ارتجالية سيما السياسات االجتماعية  

الصحة كالسكف كالتشغيؿ، ألنيا ال تزاؿ ظرفية كال تستجيب لطمكحات فئات المجتمع خاصة أف 
ىناؾ معكقات تقؼ أماـ تحقيؽ األىداؼ النظرية لمسياسات االجتماعية، كالرفاىية كالعيش 

نظـ األماف االجتماعي،  –عمى األقؿ -الجتماعية، كاستدامة الكريـ، في كافة مناحي الحياة ا
كالبرامج الكفيمة بذلؾ؛ فالجزائر سعت مف خبلؿ البرامج االجتماعية إلى إعطاء دفع كاستمرارية 



دكف تكفير الضمانات األساسية التي تكفؿ تنمية  فلمنظاـ بعد خركجو مف عشرية البل أم
حكـ الراشد ىي ضمانات غاية في األىمية لتحقيؽ التنمية اجتماعية متكاممة؛ فالديمقراطية كال

السمطة  ) المستدامة، الف الممارسة الديمقراطية في العمؽ تعني إعادة تكزيع القكة بكجيييا 
 . لمصمحة الناس( كالثركة

لذلؾ في الجزائر ىناؾ تغييب لدكر المجتمع المدني كالذم ىك قناة أك آلية يستخدميا 
لبو أك التعبير عنيا كاف كجد فيك يمثؿ معارضة داعمة ليس إال؟ باإلضافة إلى المجتمع لرفع مطا

التي  ةضبابية القطاع الخاص كىما الشركاء األساسيف في صنع السياسات االجتماعية الفعال
يراعى فييا الكـ كالكيؼ في آف كاحد؛ فالمسؤكلية االجتماعية لمدكلة مطمب ممح لمجزائرييف بؿ 

ية، فالفكرة ىي أف تصبح الدكلة أكثر فعالية في مفيـك كتطبيؽ السياسات أصبح أكثر مشركع
العمكمية دكف المساس باألمكر الحقكقية كمسائؿ العدالة كاإلنصاؼ، كبعبارة أخرل تسيير 
األعماؿ االجتماعية لمدكلة بفعالية كدكف التقميؿ منيا، كالمشكؿ ليس بسيطان في الجزائر، فانتظار 

كمسؤكلية ( خاصة في مجالي التربية كالصحة)، كسياسات الخدمات العمكمية المكاطنيف لمدكلة
الدكلة اجتماعيان كميا، عكامؿ تجعؿ مف إصبلح كمراجعة السياسات االجتماعية أمرا معقدان 

فإصبلح الدكلة يجب أف يعتمد عمى رؤية ثاقبة كعمى تكضيح ميمتيا في سياؽ  ؛كمشككؾ فيو
  .لمذاف أصبحا يخضعاف في كؿ نشاطيما لمتنافسية كالكفاءةا ،عكلمة االقتصاد كالسياسة

انسحاب الدكلة كتقميص سياساتيا العمكمية كجعؿ ميمة السكؽ تكمف في تكزيع إف 
الخدمات العمكمية الجماعية أم أف تقمؿ الدكلة مف التضامف االجتماعي ليك أمر مبالغ فيو أما 

االدخار كمحاربة التبذير كتظؿ ميمة الدكلة  أف تتمسؾ الدكلة بالسياسات العمكمية كتبحث عف
كحدىا االىتماـ بالجانب التنظيمي، ليك أمر غير مستحب كغير فعاؿ في نفس الكقت، لذلؾ 
نقكؿ أف السياسات العمكمية لطالما كانت تركز عمى مفيـك الدكلة التي تحمي كتكزع، مبنية عمى 

يذه الدكلة الحامية لكف يجب أف تككف أكثر الخدمة العمكمية كالنقاش يدكر اليـك حكؿ التمسؾ ب
صرامة في التسيير كال تقصي الفكاعؿ األخرل في مجاؿ رسـ السياسات العمكمية، كعميو فاف 
األزمة االجتماعية كاإلقصاء كازدياد ظاىرة عدـ المساكاة جعمت المجتمع يطمب الدكلة بشدة، 

قكم كمتكازف مع التنمية االجتماعية، البحث عف نمك اقتصادم : كأماـ الجزائر تحديات أىميا
كدعـ التبلحـ االجتماعي الذم يفرض تحسيف الظركؼ االجتماعية لكؿ شخص، كالجزائر تتكفر 
عمى المقكمات التي تسمح بتكفير الكـ كالكيؼ في آف كاحد دكف النقؿ مف تجارب اآلخريف أك 

مة قد تـ تجاكزه في رأينا كأصبح طمب النماذج مف الغير، فمصطمح التنمية المتكاصمة أك المستدا



؛ ففي آخر تقارير التنمية البشرية لؤلمـ المتحدة "التنمية المستقمة أك الذاتية" الحديث عف مصطمح
يحث الدكؿ العربية اإلسبلمية خاصة كالتي تتكفر عمى مقكمات حضارية كثقافية تستطيع ىذه 

لتعميـ كالذم يعد عصب التنمية الدكؿ أف تستغميا في بناء نمكذج تنمكم فعاؿ سكاء في ا
 .االقتصادية أك في نمط التنظيـ العاـ الخاص بنمط الحكـ

كعميو فإف محاكلة تقديـ مقاربة حكؿ جكدة السياسات العمكمية ال يتـ إال في إطار  
كفي إطار الحكـ الراشد الذم يؤسس مجتمع يسكده الحرية كالشفافية كتتقاسـ فيو   أخبلقي

نصاؼالشعكب الخيرات ب   .أكثر عدالة كا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :توصي     ات
مف خبلؿ ىذه الدراسة المتكاضعة، حكؿ كاقع السياسات االجتماعية  في الجزائر كمدل 
ارتباطيا بالتنمية المستدامة  التي  تدعكنا إلى البحث عما يجب أف يككف مف تنمية اجتماعية 

ة عامة  فإننا نرل أف جممة الشركط التي يجب كضعيا متكاممة في الجزائر كالعالـ الثالث بصف
في الحسباف لنجاح التنمية بكافة جكانبيا ىك الكعي بحجـ المشاكؿ االجتماعية كعكاقبيا، كعميو 
فالتكصيات التي نراىا مناسبة في دراستنا ىذه قد ال تككف كافية كتختمؼ مف بمد إلى آخر، لكف 

 :يؿ في تكفير المعمكمات كاألفكار في ىذا المجػاؿعمى العمـك عسى أف تساىـ كلك بالقم
إقامة النظاـ السياسي األفضؿ لمتنمية بكافة أشكاليا كتحقيؽ الحؽ العاـ، كالرفع مف نكعية  - (1

نسانيا، كاالنتقاؿ مف دكلة النخبة إلى دكلة المجتمع النخبة ) التعامؿ مع المكاطنيف ديمقراطيا كا 
الطكائؼ كاألقميات الفكرية كاإليديكلكجية التي احتكرت السمطة التي تشكؿ الفئات المصالحية ك 

دكار التداكؿ باسـ الشرعية الثكرية كالكطنية  كالديمقراطية في الفترة الحالية التي أكتبادلت 
بكاسطتيا تجدد الييمنة كتستمر الكصاية عمى الشعب  أما دكلة المجتمع فنقصد بيا الدكلة التي 

تكار السياسي، كتعكس مطالب الشعب كتستطيع األغمبية في ظميا أف تختفي فييا أشكاؿ االح
 .تختار القيادة السياسية كتراقبيا كتتابعيا كتستبدليا إف اقتضى األمر

بما أف الجزائر لدييا مصدر كاحد لمتمكيؿ كىك مداخيؿ البتركؿ فإف عمييا تخصيص كقؼ -(2
در جديدة لتمكيؿ السياسات االجتماعية نفطي لتمكيؿ السياسات ذات األكلكية، كالبحث عف مصا

الحرجة منيا كقطاع السكف كالشغؿ كتدعيـ الميزانيات عف طريؽ كضع صناديؽ تمكيؿ إضافية 
مع المراقبة الفعالة كالترشيد كالتسيير الشفاؼ ليذه المكارد مما يضمف حصكؿ المستفيديف عمى 

 .نتائج ىذه السياسات
المنتج، كتدعيـ األسر المنتجة، كالمؤسسات الشبانية العمؿ عمى االستثمار في العمؿ -(3

 .االقتصادية، مما يضمف االستقرار في المعيشة كتكفير مصادر دخؿ لؤلفراد
 .ضماف أجكر عادلة كمتكازنة مع المستكل المعيشي لجميع أفراد المجتمع -(4
ت االجتماعية ضمف تمكيف الفئات الضعيفة كالفقيرة مف المشاركة في تحديد أكلكيات السياسا -(5

 .مؤسسات المجتمع المدني
تفعيؿ المؤسسات المعنية بالتنمية االجتماعية خاصة المجمس االقتصادم كاالجتماعي -(6

 .باستقبللية كصبلحيات أكثر في رسـ كمراقبة تنفيذ السياسات االجتماعية في الجزائر
 .المتجددة كضع ميثاؽ كطني خاص بالسياسات االجتماعية مع مراعاة الظركؼ-(7



في صنع سياسات ( الكالية كالمجالس البمدية)إعطاء صبلحيات أكثر لمجماعات المحمية -(8
 .اجتماعية محمية خاصة ما تعمؽ منيا بالسياسات الشبانية

تكضيح العبلقة بيف الدكلة كالمكاطف في إطار عقد اجتماعي كتفعيؿ التنسيؽ بيف الييئات -(9
 .الجتماعية كالتعاكف بيف القطاعات الرسمية كالغير رسميةكالكزارات المعنية بالقضايا ا

إيجاد رؤية كالتزاـ سياسي حكؿ اعتبار التنمية االجتماعية ركنا أساسيان في تحديد السياسة -(10
 .العامة

ضركرة تحديد المبادئ كالقيـ األساسية التي تبنى عمييا السياسة االجتماعية ككضع -(11
 .      الخطط اإلستراتيجية لمتنمية االجتماعية مف االنفبلتالتشريعات البلزمة لحماية 

كضع سياسات اجتماعية تسد الثغرات الناتجة عف تطبيؽ اقتصاد السكؽ خاصة العمؿ  -(12
 .كالحماية االجتماعية

 .تكفير الككادر البشرية المدربة التي تؤمف كفاءة اإلدارة العامة -(13
قدرات الفنية كالمالية لمؤسسات المجتمع المدني كالسماح ليذا تفعيؿ األطر المناسبة لرفع ال -(14

 .األخير بطرح القضايا ذات األكلكية، كدعكة الحككمة كالقطاع الخاص لمناقشتيا
ترسيخ ثقافة المشاركاتية ضمف نظاـ سياسي يعمؿ عمى االستماع إلى انشغاالت الرأم  -(15

في ( كسائؿ اإلعبلـ باختبلفيا) مسمطة الرابعةالعاـ خدمة لمديمقراطية، مع إعطاء مجاؿ أكسع ل
ممارسة عمميا المتمثؿ في تكفير المعمكمات كالبيانات حكؿ الكضع المعاش دكف أم تضييؽ أك 

 .قير
تفعيؿ آليات الرقابة الشعبية ضمف أكلكيات الحكـ الراشد كىذا أثناء كبعد عمميات صنع -(16

 .السياسات االجتماعية
كاف بكضع سياسة سكانية كاضحة المعالـ مبنية عمى قدرة المجتمع عمى مكاجية تزايد الس-(17

استيعاب الزيادات السكانية الجديدة كقدرة الحككمة في معرفة االحتياجات الحقيقية لمتنمية كتحقيؽ 
 .التكزيع العادؿ لمثركة

لتخزيف  إصبلح اإلدارة الراىنة كتنميتيا بشكؿ دائـ، كبناء قاعدة عممية كتقنية متطكرة -(18
المعمكمات كفحصيا المستمر عف طريؽ بنكؾ المعمكمات كالبيانات التي يستند عمييا أثناء 

 .تخطيط السياسات االجتماعية



االستثمار في الرأسماؿ البشرم، باعتبار أف اإلنساف ىك الذم يصنع نماءه، كىذا عف  -(19
المجتمع، مع مراعاة الخصكصية  طريؽ التنمية البشرية المبلئمة لبناء االقتصاد كمف ثمة تنمية

 .الثقافية لممجتمع في ذلؾ
االستفادة مف  نتائج البحكث االجتماعية كاالقتصادية ككضعيا أماـ صانعي القرار  -(20

 .لممساىمة في التنمية االجتماعية المتكاممة
كىذا  االنتقاؿ التدريجي مف منظكمة التنمية المستكردة، إلى منظكمة التنمية المستقمة  -(21

لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لعممية التنمية بتشريعاتيا كأنظمتيا كمؤسساتيا، بمعنى حسـ 
الصراع الفكرم اإليديكلكجي حكؿ طبيعة، مذىبية كفمسفة اإلصبلحات الحالية كالمستقبمية لصالح 

 .المنيج الذم يممؾ مقكمات النجاح
لضماف حؽ ( المادية ك البشرية كالمعنكية )  استخداـ المكارد المجتمعية استخدامان رشيدان  -(22

 .األجياؿ البلحقة مف الثركات
تحقيؽ العدالة في تكزيع التنمية االجتماعية الشاممة عمى كافة األقاليـ، كتقميؿ التفاكت -(23

 .االقتصادم كاالجتماعي بينيا
حسكبية المبلحظة ضركرة مؿء فراغ الدكلة الغائبة في مجاؿ محاربة كؿ أشكاؿ الرشكة كالم -(24

قامة دكلة الحؽ كالقانكف عمى ارض الكاقع  يكميا عمى مستكل الجماعات المحمية في الجزائر، كا 
  .كليس شعاران مناسباتيان 

الٌتعميمية الٌتربكية،  ،الٌصحية :المنظكمات كامؿ في اآلجاؿ أقرب كفي بجدية الٌنظر إعادة -(25
 .بنياة المستقبؿ اليـك شباب ،الحقيقية الجزائر ركةكبث باإلنساف يتٌعمؽ ألف األمر ،كالمينية

 اليٌشة كعمى االجتماعية بالفئات كالمعنكم الماٌدم االىتماـ كزيادة اإلنساف، حقكؽ احتراـ -(26

 عمى كالمعكقيف البسيطة الفئات كغيرىا مف ،المستضعفة حقكؽ الفقراء كالفئات صيانة الخصكص

 .كالحقكؽ الحاجات كذكم اختبلفيـ

 العممي كاالستشراؼ بالٌبحث كالعناية االىتماـ مضى كقت أم مف أكثر الجزائر عمى يستكجب -(27

 آلية اعتماد خبلؿ منيا مف الٌشبابية خاٌصة الحٌية بالطاقات كاالىتماـ ،المعرفة صنع في كالٌتفكير

 .لمٌبحث كالٌتطكير كطني صندكؽ

 :العمؿ عمى مقاربة المسألة السكانية مف خبلؿ -(28

 .النظر إلى حجـ السكاف كمؤشرات النمك كإمكانية كاعدة بدؿ احتسابيا مشكمة -



إبداع نماذج جديدة كمستقمة، لتطكير التجمعات السكانية عف طريؽ برامج تنمكية خاصة بكؿ  -
المحمية باالشتراؾ مع المكاطنيف  تمنطقة يراعى فييا جميع احتياجات الساكنة، ترسميا السمطا

 .، كليا كامؿ السمطات في التخطيط كالمراقبة كالمحاسبةكمختمؼ الفاعميف
 .المكفؽ كاهلل
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 :األشكال: أوالً 
 .يمثل المراحل التي تمر بيا السياسات العامة 10:شكل رقم*
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 السياسية

تنفيذ السياسة 
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 ادية كاالجتماعية باألمـتقرير إدارة الشؤكف االقتص: السياسة االجتماعيةإيزابيؿ أكرتيز،:المصدر

 .12.،ص2007المتحدة،

 :الجداكؿ: ثانيا

المواثيق اًلجتماعية ذات / التحالفات السياسية 
اًلستقرار نظرة إنمائية وطنية للعدالة و النمو و 

 السياسي

 التشخي    ص
 

: تشخيص التنمية اًلجتماعية
, الحاجات اًلجتماعية

 المخاطر
  مصادر الصراع, العقبات   

 

 
 

 
 

 

 
:  تشخيص التنمية اًلقتصادية

اًلقتصاد ، النمو ، 
 اًلستثمار

 الخ..... التمويل

 اْلى    داف

 
 تقييم فعالية السياسات الحالية

 أو انتقاء خيارات جديدةمراجعة السياسات 
 و اًلقتصادية لتعزيز المساواة و النمو و اًلستقرار السياسي ةأولويات سياسة القطاعات اًلجتماعي

إعادة التفكير في اْلولويات بالنظر إلى اْلىداف / الموافقة , تخصيص ميزانيات التمويل 
 اًلجتماعية و اًلقتصادية ذات اْلولوية القصوى

 دة للتمويل تحديد مصادر جدي

 اإلستراتيجية اإلنمائية الوطنية
  أىداف متوسطة و طويلة اْلجل قابلة لقياس بما في ذلك اْلىداف اإلنمائية لأللفية

 التن فيذ                                  

 المراقبة و التقويم
 ىل تحقق السياسات أىداف العدالة و النمو و اًلستقرار السياسي ؟ 

 عظم السكان ؟ ما ىي الحاجات التي يجب تصحيحها ؟ىل تفيد م



 .يمثؿ األىداؼ األساسية مف تحقيؽ التنمية المستدامة: 01:جدكؿ رقـ*
 اًلستدامة البيئية اًلستدامة اًلجتماعية اًلستدامة اًلقتصادية 

ضمان إمداد كافي ورفع كفاءة  المياه
استخدام المياه في التنمية 
الزراعية والصناعية والحضرية 

 .والريفية

تأمين الحصول على المياه في 
نطقة الكافية لَلستعمال الم

 . المنزلي والزراعة الصغيرة

ضمان الحماية الكافية 
للمجمعات المائية، والمياه 

الجوفية وموارد المياه العذبة  
 .وأنظمتها اًليكولوجية

رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج  الغذاء
من اجل تحقيق اْلمن الغذائي 

 .وزيادة الصادرات

زراعة تحسين اإلنتاج وأرباح ال
الصغيرة وضمان اْلمن الغذائي 

 .المنزلي

ضمان اًلستخدام المستدام 
والحفاظ على اْلراضي والغابات 

 .والمياه والحياة البرية واْلسماك
زيادة اإلنتاجية من خَلل الرعاية  الصحة

الصحية والوقاية وتحسين الصحة 
 .واْلمان في أماكن العمل

فرض معايير للهواء والمياه 
لحماية صحة البشر والضوضاء 

وضمان الرعاية الصحية اْلولية 
 .لألغلبية الفقيرة

ضمان الحماية الكافية للموارد 
البيولوجية واْلنظمة اًليكولوجية 

 .واْلنظمة الداعمة للحياة

 المأوى والخدمات
ضمان اإلمداد الكافي 

واًلستعمال الكفء لموارد البناء 
 .ونظم المواصَلت

ضمان الحصول على السكن 
المناسب بالسعر 

المناسب،وتوفير المواصَلت 
والصرف الصحي لألغلبية الفقيرة 

. 

ضمان اًلستخدام المستدام أو 
المثالي لألراضي والغابات 

 .والطاقات والموارد المعدنية

 الطاقة

ضمان اإلمداد الكافي 
واًلستعمال الكفء للطاقة في 

مجاًلت التنمية الصناعية 
والمواصَلت واًلستعمال 

 .نزليالم

ضمان الحصول على الطاقة 
الكافية لألغلبية الفقيرة خاصة 
بدائل الوقود الخشبي  وتعميم 

 .الكهرباء

خفض اآلثار البيئية للوقود 
الحفري على النطاق المحلي 
واإلقليمي والتوسع في تنمية 
واستعمال البدائل المتجددة 

 .اْلخرى
ضمان وفرة المتدربين لكل  التعليم

 صادية اْلساسيةالقطاعات اًلقت

ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم 
النوعي للجميع من أجل حياة 

 .صحية ومنتجة

إدخال البيئة في المعلومات 
 العامة والبرامج التعليمية

زيادة الكفاءة اًلقتصادية والنمو  الدخل
وفرص العمل في القطاع 

 .الرسمي

دعم المشاريع الصغيرة وإيجاد 
في  الوظائف  لألغلبية الفقيرة

 .مختلف القطاعات

ضمان اًلستعمال المستدام 
للموارد الطبيعية الضرورية للنمو 

اًلقتصادي في القطاعات 
 .الرسمية وغير الرسمية

 
 .00.، مرجع سابؽ،صاألبعاد والمنيج: التنمية المتواصمةحمد أبك أليزيد الرسكؿ، أ: المصدر* 
 

 

 

 

 

 



 .كة بيف القطاعيف العاـ كالخاص في نظـ تقديـ الخدمات  الصحيةيمثؿ البدائؿ المختمفة لمشرا: 02: جدكؿ رقـ*
 دور القطاع العام دور القطاع الخاص أساليب الشراكة

إنشاء عيادات أو أقسام متميزة داخل أو 
 .بجوار المستشفيات

يتولى القطاع الخاص إدارة ىذه العيادات، 
ومن الممكن أن يوفر القطاع الخاص 

قسام فقط أو تجهيزات العيادات واْل
الخدمات الطبية فقط، ويقوم المرضى بتحمل 

 .مصاريف العَلج

يتولى القطاع العام إدارة اْلجزاء اْلخرى 
للمستشفى كما يتولى اإلشراف على أداء 
 .الخدمات الصحية في العيادات أو اْلقسام

 .التعاقد على تقديم الخدمات الغير طبية
ير يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات الغ

طبية مثل النظافة واْلمن والصيانة، باإلضافة 
 .إلى اختيار العاملين في تقديم ىذه الخدمات

يتولى القطاع العام تقديم الخدمات الطبية 
وإدارة المستشفيات، باإلضافة إلى تمويل 

 .الخدمات الغير طبية

خدمات الطبية يتولى القطاع الخاص تقديم ال التعاقد على تقديم الخدمات الطبية المساعدة
 .المساعدة مثل إنشاء معامل التحليل

يتولى القطاع العام تقديم الخدمات الطبية 
وإدارة المستشفيات، باإلضافة إلى تمويل 

 .الخدمات الصحية المساعدة

 التعاقد على إدارة المستشفيات العامة

يتولى القطاع الخاص إدارة المستشفيات 
يلتزم العامة من خَلل عقود لمدة محددة، و 

القطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية وغير 
الطبية، كما يقوم باختيار العاملين بالمستشفى 
وفي بعض العقود يلتزم المتعاقد بإجراء بعض 

 .التوسعات وصيانة المباني

يتولى القطاع العام مسؤولية التعاقد مع القطاع 
الخاص واختيار الشركات المناسبة وتمويل 

إلى متابعة ومراقبة أداء ىذه العقود، باإلضافة 
الشركات في إدارة المستشفيات وتقديم 

 . الخدمات الصحية

 إنشاء مستشفيات وتأجيرىا للحكومة
يتولى القطاع الخاص تمويل إنشاء 

المستشفيات العامة الجديدة ثم يتم تأجيرىا 
 .إلى الحكومة

يتولى القطاع العام إدارة المستشفى وتقديم 
لغير طبية باإلضافة إلى الخدمات الطبية وا

 .توفير قيمة اإليجار الَلزم للقطاع الخاص

 إنشاء وتشغيل المستشفيات العامة

يتولى القطاع الخاص تمويل وإدارة 
المستشفى، باإلضافة إلى تقديم الخدمات 
الطبية والغير طبية وذلك بصورة مجانية أو 

 .بأسعار رمزية

قيمة تقتصر مهمة القطاع العام ىنا على توفير 
المدفوعات السنوية التي يجب تسليمها 

للقطاع الخاص مقابل تقديم الخدمات الطبية، 
باإلضافة إلى اإلشراف على تقديم الخدمات 

 .الصحية

 شراء المستشفيات الحكومية

يقوم القطاع الخاص في ظل ىذا النظام بشراء 
المستشفيات العامة وتشغيلها لتقديم 

أو بأسعار  الخدمات الصحية بصورة مجانية
 أي) رمزية

 (تأخذ المستشفيات الطابع العام

يقوم القطاع العام بتمويل تقديم الخدمات 
الطبية والغير طبية المقدمة بواسطة القطاع 

الخاص، باإلضافة إلى اإلشراف على تقديم 
 .الخدمة

 ،"كاقع جكدة الخدمات في المؤسسات الصحية العمكمية الجزائرية" عدماف مريزؽ،:المصدر*
 .211.ص مرجع سابؽ،

 

 

 



  يمثؿ أىداؼ التنمية لؤللفية:03:جدكؿ رقـ*
 الغاي    ات اْلىداف

 .، إنقاص نسبة الذين يقل دخلهم عن دوًلر واحد في اليوم إلى النصف0101و0991بين - استئصال الفقر والجوع الشديدين
 .، إنقاص نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف0101و0991بين  -

بنسبة  0101ضمان التعليم اًلبتدائي لجميع اْلطفال الذكور واإلناث على نحو مماثل بحلول - قيق شمولية التعليم اًلبتدائيتح
011% 

الحض على المساواة بين الجنسين 
 واستقَللية النساء

ية التعليم وتمكين المرأة في الحياة اًلقتصاد يإزالة الفوارق الجنسية بين الرجل والمرأة خاصة ف-
 .والسياسية

 .تخفيض نسبة وفيات اْلطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين 0101و0991بين عامي - تخفيض نسبة وفيات اْلطفال
 .معدل وفيات النساء الحوامل بنسبة ثَلثة أرباع ض، تخفي0101بحلول العام- تحسين صحة اْلمومة

نقص المناعة ) مكافحة الفيروسات
 (مراض أخرىوأ االبشرية والمَل ري

 .، وقف نهائي ًلنتشار فيروس نقص المناعة البشري ومتابعة الوقاية منو0101بحلول العام-
 .، وقف نهائي لمدى حدوث المَلريا وأمراض أخرى ومتابعة الوقاية منها0101بحلول العام-

 تطوير شراكة عالمية شاملة للتنمية

مييزي، يشمل اًللتزام بالحكم الصالح مزيد من التطوير لنظام تجاري ومالي منفتح، غير ت -
 .والتنمية وتخفيض الفقر

معالجة اًلحتياجات الخاصة ْلقل البلدان نموا، بما في ذلك إمكانات الصادرات المعفية من -
 .التعريفات، وبرامج التخفيف من الديون وأعبائها، أو إلغائها وتقديم برامج مساعدات

 .لمحاطة باليابسة والدول الصغيرة الناميةمعالجة اًلحتياجات الخاصة للبلدان ا-
التعامل على نحو شامل مع مشكَلت ديون البلدان النامية ، من خَلل إجراءات دولية وقطرية -

 .لجعل الديون قابلة للتحمل على اْلمد الطويل
بالتعاون مع البلدان النامية تطوير استراتيجيات إلتاحة العمل الَلئق والمنتج لمن في سن -

 .ابالشب
تشجيع الصناعات الصيدًلنية وتأمين إمكان الحصول على اْلدوية في البلدان النامية بأسعار  -

 .متحملة
ت - بالتعاون مع القطاع الخاص، جعل فوائد التقانات الجديدة، وبخاصة تقانات المعلوما

 .واًلتصاًلت متوفرة وفي متناول الجميع

 اًلستدامة البيئية

 .انبعاثات الغازات الحابسة للحرارةالعمل على التقليص من  -
التأكد على التطبيق الكلي ًلتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية اْلمم المتحدة حول محاربة -

 .التصحر، على وجو الخصوص بإفريقيا
وضح حد لَلستغَلل الغير عقَلني للموارد المائية، بإيجاد استراتيجيات لتسيير الماء على  -

 .الوطنية والمحلية المستويات الجهوية،
التكثيف في التعاون قصد تقليص انعكاسات الكوارث الطبيعية وكوارث اإلنسان بإقامة أنظمة  -

 .اًلستشعار المبكر، و محاربة كوارث اإلنسان قانونيا
 

 .2004 ،برنامج األمـ المتحدة، تقرير التنمية البشرية:المصدر*
 

 

 



 .دمة في تحميؿ السياسة العامةيمثؿ مختمؼ النماذج المستخ 04:جدكؿ رقـ*
 : من بين النماذج الوصفية والمستخدمة في تحميل السياسات العامة ما يمي:النماذج الوصفية: أوال

 :النموذج المؤسساتي-0
تعتبر السياسات العامة من ىذا المنظور محصمة األعمال التي تقوم بيا المؤسسات الدستورية التي تقوم بيا الدولة وىي 

، وبالتالي محمل السياسة (المحافظات والبمديات)ت التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزارات والييئات الحكومية المختمفةالسمطا
العامة يقوم بتحميل السياسة بإتباع ما تقوم بو ىذه المؤسسات من أعمال، وما يصدر عنيا من قرارات، ويؤكد ىذا النموذج 

اد السياسات العامة، باإلضافة إلى تأكيده عمى صفة العمومية في السياسات العامة دون عمى مفيوم الشرعية باعتبارىا عم
استثناء، عمى خالف السياسات التي تصدر عن منظمات، وجيات أخرى غير حكومية، ىدفيا فئة معينة، وال سمطة ليا لشمول 

ل وصف اليياكل، التنظيمية لممؤسسات العامة، باقي المجتمع، ويتم استخدام ىذا النموذج في دراسة السياسات العامة من خال 
والوظائف والمسؤوليات التي تقوم بيا، والسمطة التي تتوفر ليا لممارسة تمك االختصاصات، والمنيج القانوني الذي يحدد 

أن الواقع السمطات العامة في الدولة، واختصاصاتيا انطالقا من الدستور، والمالحظ عمى ىذا النموذج انو استاتيكي، يفترض 
العممي في رسم السياسات ثابت ويتوافق تماما مع النصوص الدستورية والقانونية وىو افتراض مثالي، حيث أن عممية وضع 
السياسات العامة، رغم أنيا تنطمق من الدستور والقوانين، إال أن ىناك أدوارا ديناميكية لممؤسسات الدستورية، أي أن عممية 

 .ن بمد إلى آخر رغم تشابو المؤسسات الدستورية بينيماوضع السياسات قد تختمف م
ينطمق التحميل لمسياسات العامة من ىذا المنظور، وعمى خالف النموذج المؤسساتي الساكن، إلى :النموذج ألعممياتي-9

مع المشاكل  اعتبار السياسات العامة، نشاطات تتميز بيا المؤسسات الحكومية عمى اختالف مستوياتيا ، وىي بصدد التعامل
والقضايا المختمفة وتتمثل العمميات التي تقوم بيا المؤسسات السياسية في سعييا لمتعامل مع القضايا، كتحديد المشاكل التي 
ترى ضرورة التصدي لمعالجتيا باعتبارىا ضرورة ممحة تستدعي التدخل، وذلك استشعارا بحجم المطالب والضغوط الشعبية عمى 

جندة السياسية لمحكومة لمتعامل مع المشاكل وفق األولويات ، بعد قياس حجم التركيز اإلعالمي عمى الحكومة، وتحديد األ
المشكمة، أو تقدير خطورة مسؤولية السكوت عن قضايا ذات أولوية، وحل المشكمة وتقييميا ىي عممية تشارك فييا جميع 

لمعرفة، واالستماع إلى كل وجيات النظر تجنبا الضطرار األطراف المعنية، ولمحكومة الحق في االستعانة بخبراء وأصحاب ا
 .   الحكومة بعد إقرار القانون ومعالجة المشكل، إلعادة النظر من جديد مما يؤثر في مصداقيتيا

يتم النظر لمسياسات العامة من ىذا المنظور عمى أنيا عممية تستيدف حل المشاكل العامة،  :النموذج العقالني الرشيد-0
ل الوصول لتحقيق أقصى المنافع وبأقل التكاليف، بحيث تكون النفقات المترتبة عمى تنفيذ السياسات العامة اقل من من خال 

نما تشمل المنافع االجتماعية  المنافع المتوقعة، وتجدر اإلشارة إلى أن المنافع ال تقتصر عمى ذات الطبيعة االقتصادية وا 
 :عن المنافع االقتصادية وتتمثل خطوات ىذا النموذج فيما يميوالسياسية التي تمعب دورا ال يقل أىمية 

 .التعرف عمى األولويات االجتماعية وأوزانيا النسبية من حيث األىمية-
 .تحديد النتائج المترتبة عمى تنفيذ كل بديل-
 .احتساب المزايا والتكاليف المترتبة عمى تنفيذ كل بديل-
 .ا وبأقل التكاليفاختيار البديل الذي يحقق أفضل المزاي-

وعمى الرغم من منطقية ىذا النموذج عمى المستوى النظري، إال أن تطبيقو عمميا يواجو العديد من الصعوبات؛ إذ ليس من 
السيل تحديد األولويات االجتماعية واألىمية النسبية لكل منيا، حيث تتزاحم القضايا االجتماعية، ويصعب االتفاق عمى 

ت فيو المثالية، حيث ال يصل لألجندة السياسية لمحكومة أولويات األغمبية من السكان، أما المشكمة األولويات في عصر غاب
العممية األخرى في ىذا النموذج فيي االفتراض انو ال يمكن جمع كافة المعمومات عن البدائل المختمفة لمسياسات التي يمكن 

    (0).منيا إتباعيا أو التنبؤ بما سيترتب عمى تنفيذ عمى تنفيذ كل
                                                                                                          ...//... 

 



ينظر لمسياسة العامة وفق ىذا المنظور عمى أنيا عممية تطوير تدريجية عمى شكل إضافات وتعديالت :النموذج التدرجي-0
لموجودة، وليس تغيرات جذرية، حيث يحاول واضعو السياسات البناء عمى السياسات الحالية بالتعديل، أو جزئية في السياسات ا

الزيادة األمر الذي يمكنيم من تمرير ما يريدون والحصول عمى التمويل الالزم لذلك، وبالتالي يمكن تحديد مبررات األخذ باألسموب 
 :التدرجي كما يمي

 .والوقت والمعمومات المتاحة لمتخذي القراراتمحدودية الموارد المالية -
 .ضمان وسيولة تنفيذ سياسات مكممة لسياسات سابقة بالمقارنة مع السياسات الجديدة تماما-
 .صعوبة التخمي عن التزامات سابقة بشان بعض السياسات والبدء بسياسات جديدة-
ير سريعا بالمقارنة مع السياسات طويمة المدى وبالتالي المكاسب السياسية السريعة لمسياسات الجزئية، ألن نتائجيا تظ-

 (9). الجزئية تمقى قبوال أفضل لدى السياسيين تفالسياسا

تعتبر السياسات العامة وفق ىذا المنظور محصمة عمميات تفاعل بين جماعات المصالح المتعددة، :النموذج الجماعي-2
د الغير منظمين في جماعات أن يمارسوا تأثيرا حقيقيا عمى عممية رسم الرسمية منيا والغير رسمية، حيث يصعب عمى األفرا

وتنفيذ السياسة العامة، حيث أن النظام السياسي يدير الصراعات بين الجماعات المختمفة من خالل وضع القواعد، واإلشراف عمى 
ن اتفاقات بين تمك الجماعات، إذ أن المفاوضات لموصول إلى تسويات وتوازنات، ومن ثم يقوم بتطبيق ما يتم التوصل إليو م

التفاعل بين الجماعات ىو محور الحياة السياسية،فاألفراد ميمون في السياسة عندما يتصرفون كجزء أو باسم جماعات 
المصمحة، فالجماعة ىي المعبر األساسي بين الفرد والحكومة، وليست السياسة إال صراعا بين الجماعات لمتأثير عمى السياسة 

 (0):مة، وميمة النظام السياسي ىو إدارة ىذا الصراع بين الجماعات، ويمكن تمخيص األفكار األساسية ليذا النموذج كاآلتيالعا
 .ينظر لمجماعة ككتمة نشاط وليس كمجرد جماعة أو مجموعة من األفراد وكعممية منمطة وليست كشكل استاتيكي-
 .التفاعالت المتكررة نسبيا والمنمطة بما يسمح بنشاط توجيييتعيش الجماعة وتعمل وسط تفاعالت الجماعات، تمك -
 .لكل جماعة مصمحة خاصة بيا، ينبغي دراستيا دراسة وضعية، وىذه المصمحة ىي محصمة أنشطتيا نحو سياسة عامة ما-
 .جوىر نظرية الجماعة ىو تحميل عممية التفاعل بين عدد كبير من الجماعات التي تشكل النظام االجتماعي-
 .عدد األعضاء، كتمة االىتمام، وأشكال التنظيم: تختمف قوة الجماعات تبعا لمعديد من العوامل مثل -
تيتم الحكومة فيو بتأسيس عممية تكيف لمعالجة الصراع بين جماعات المصالح المنخرطة في النشاط السياسي، كما تعمل -

إذن السياسة العامة ىي تعبير عن التوازن بين الجماعات .الحكومة كحكم بينيا، وبين الجماعات، ويمكن ليا إزالة بعضيا
المصمحية، ىذا التوازن يتحدد بالنفوذ النسبي لمجماعات، ويؤدي تغير ىذا النفوذ إلى تغير في السياسة العامة إذ تصبح أكثر 

                            .                                             تعبيرا عن إرادة الجماعات التي يزداد نفوذىا

ينظر محممو السياسات العامة وفقا ليذا النموذج إلى أن ما يتم وضعو من سياسات يعكس قيم وأولويات فئة :نموذج النخبة-9
محدودة في المجتمع ىي النخبة، أكثر ما يمثل رأي ومصمحة األغمبية من أبناء المجتمع، حيث أن األغمبية الساحقة من أفراد 

جتمع، إما غير مممين أو غير مكترثين بما تضعو الحكومة من سياسات، مما يترك ألعضاء النخبة ليشكموا الرأي العام الم
ويجبروا الحكومة عمى اتخاذ السياسات التي يفضمونيا باعتبارىا انعكاسا لما يريده المجتمع الذي يمثمونو وينطقون باسمو، 

 :رسم السياسة العامة عمى النحو التالي ويتمخص النموذج النخبوي في فيمو لعممية
ىناك أقمية متنفذة في المجتمع تممك القوة والتأثير، وأكثرية تفتقر لمثل ىذا النفوذ والتأثير مما يجعل األقمية صاحبة التأثير في -

 .تشكيل السياسات العامة
 .تمثل الغالبية من أفراد المجتمع تمثل األقمية الفئات االجتماعية في أعمى السمم االقتصادي واالجتماعي، وال-
عدم توفر اإلمكانية والسرعة النتقال أفراد المجتمع من فئة األغمبية إلى الفئة النخبوية األمر الذي يضمن بقاء األوضاع عمى ما -

 .ىي عميو
 ..//..                .                     ال تعكس السياسات العامة مطالب ورغبات الجماىير بل مصالح وقيم فئة النخبة-
 .يتفق أعضاء النخبة عمى قيم أساسية في المجتمع ويحافظون عمييا-
ال يتأثر أعضاء النخبة إال بدرجة قميمة بمطالب الجماىير، ولكنيم يمارسون تأثيرا كبيرا عمييا وعمى مصالحيا ويترتب عمى ىذا -



ادة النخبة، وان مثل ىذه التغيرات ستكون شكمية، تممع الوضع الوضع، أن تكون التغييرات في السياسات العامة مرىونة بإر 
 .ليتماشى مع المطالب الشعبية أكثر من كونيا تعديالت جوىرية

كالمشاركة الشعبية، الديمقراطية، ولعل ىذا : تفشي مظاىر السمبية لدى أفراد المجتمع، وتتحكم النخبة في الوضع رغم الشعارات-
واإلسيام الحقيقي ليذا النموذج ىو انو يمفت النظر إلى . ة رسم السياسات في معظم الدول العربيةالنموذج األقرب لواقع عممي

الفاعمين الحقيقيين في المجتمع بالنسبة ألي سياسة عامة، والى فحص رصيد كل فاعل من القوة والنفوذ واإلقناع،  والى ضرورة 
                                                      (2). توزيع عوائد ىذه السياسة بين ىؤالء الفاعمين فحص تصرفاتيم من السياسة العامة موضع الدراسة، وكيفية

يقوم ىذا النموذج عمى التحميل االقتصادي في تحميل عممية رسم السياسات العامة، وينظر لالعبين :نموذج االختيار العام-9
فعي ضرائب، ومرشحين لمناصب سياسية، وكبار الموظفين، وأحزاب وجماعات السياسيين عمى اختالف فئاتيم من ناخبين ودا

ضغط ، عمى أنيم شانيم شان سموك المستيمك في نظام السوق يسعون لتعظيم مصالحيم الخاصة عندما يتخذون قراراتيم ذات 
صاحب " جون لوك" ر ىذا النموذجالطابع السياسي، وان الحمبة السياسية ليست إال سوقا بالمعنى االقتصادي لمكممة، ومن أنصا

قامة النشاطات التي ال يستطيع نظام السوق تحقيقيا،  نظرية العقد االجتماعي، الذي يرى بان عمى الحكومة أن تضع السياسات وا 
وز حيث يرى بأنو ال يج" باريتو" وىذا النموذج عبارة عن منيج لمتأثير في السموك اإلنساني ويرتبط بفكرة األخالق، كما شخصو

الحكم عن العمل دون الرجوع إلى المستفيدين، ويرى أنصار ىذا النموذج أن السياسيين يتعمدون وضع سياسات غامضة، تمكنيم 
                                                                                                                       (9).من تفسيرىا بالطريقة التي تتفق ومصالحيم الخاصة، وليقدموىا بطريقة تناسب مختمف فئات المجتمع

بناءا عمى االفتراض بان كل طرف مشارك في  يستعمل ىذا النموذج في تحميل السياسات العامة:نموذج نظرية األلعاب-2
اركتو، وانو ليس بإمكان أي طرف أن العممية السياسية يتخذ قراراتو بناءا عمى حساب دقيق لما سيعود عميو من نتائج جراء مش

يحقق كل ما يريده عمى حساب األطراف األخرى، فالالعبين السياسيين عند اتخاذىم  لمقرارات يتوجب عمييم أن يأخذوا باالعتبار 
: ظريةما سيكون رد فعل اآلخرين ورغباتيم وليس فقط ما يريدون ىم تحقيقو، فيذه النظرية وعمى عكس ما توحي إليو تسمية الن

أسموب عقالني في اتخاذ القرارات يتناسب في تحميل المواقف التي فييا أطراف متنافسة، حيث تتمثل فييا خيارات كل طرف؛ فمو 
افترضنا أن ىناك طرفان لمعممية السياسية، وان لكل منيما خياران في اتخاذ القرار فان مجموع الخيارات المتاحة لكل طرف ىي 

 (.2X2 =2)يماحاصل ضرب خيارات كل من
 (9)ىناك عدة نماذج ذات صفة رياضية تستخدم في التحميل الكمي ومنيا:النماذج الكمية: ثانيا

 : وتنقسم بدورىا إلى:النماذج الرياضية الرمزية-0
غيرة يتناسب ىذا النموذج مع قياس المتغيرات ذات الصفة الكمية ويستخدم المقارنة بين قيم مت:نموذج معادالت التفاضل -0-0

في وقت ما، ويفيد ىذا النموذج في تحميل السياسات السكانية من خالل معرفة متغيرات ىيكل األعمار ومن ثم التنبؤ من خاللو 
 .الخ..بنسبة المواليد والوفيات واألجور

مع طالبي يعالج ىذا النموذج المشاكل التي تتعرض ليا مراكز الخدمات المختمفة، من حيث تج:نموذج خطوط االنتظار-9-0
الخدمة عمييا، حيث ييدف إلى تخفيض نسبة العمالء الذين يتركون مراكز الخدمة بسبب االزدحام كما ىو الحال في اإلدارات 

 .المختمفة، ويسعى ىذا النموذج لتحديد العدد األمثل من مراكز ومقدمي الخدمات وفي نفس الوقت تخفيض وقت االنتظار
ذج المحاكاة مناسبا في تحميل السياسات العامة المعقدة التي يصعب وصفيا في قالب رياضي يعتبر نمو : نموذج المحاكاة-0-0

لتعدد متغيراتيا، ويجمع بين محاكاتو لمواقع بدقة وبين البساطة في التطبيق، ويستخدم في تحديد كفاءة نظم الخدمات المختمفة 
م نماذج رياضية تربط العالقات بين المتغيرات المختمفة المؤثرة من منطمق نظرية النظم، والمحاكاة عممية بناء واختبار باستخدا

  .عمى النظام، ويمكن تطبيق ىذا النموذج في تحديد مجاالت االستثمار واالستيالك والتوظيف الالزمة
 لراىنةيفيد ىذا النموذج في تحميل السياسات التي تتوقف الحالة المستقبمية ليا عمى الحالة ا:نموذج سالسل ماركوف-2-0

وانو خالل  أي شير من  00000مما يعني أن التنبؤ فييا يكون دقيقا، فمو افترضنا أن عدد القوى العاممة في مدينة معينة ىو 
السنة فان عددا منيم إما يعمل أو ال يعمل وفي الوقت الحالي ىناك ثالثة أالف شخص عاطمون عن العمل، بينما تدل التوقعات 

  .من العاطمين سوف يحصمون عمى فرص عمل %20ليا سيبقون كذلك العام المقبل، وان من العاممين حا %20أن 



 :يتكون ىذا النموذج في تحميل السياسات العامة من عدة خطوات أىميا: المنفعة-نموذج تحميل التكمفة-9-0
 .تحديد السياسة المقصود تحميميا-
 .لتمك السياسات عمى المجتمع تحميل اآلثار االيجابية والسمبية الحالية والمستقبمية-
 .التعبير بشكل رقمي عن حجم المزايا والتكاليف المترتبة عن كل سياسة-
 .الوصول لممنافع الصافية بعد طرح التكاليف منيا-
 .اتخاذ القرار المناسب بتبني السياسة أو رفضيا عمى ضوء التحميل السابق-
ي الوصول إلى أفضل الخيارات الممكنة من عدة خيارات متعارضة، بحيث يستعمل ىذا النموذج ف:نموذج البرمجة الخطية-9-0

 :يكون استخدام خيار معين عمى حساب خيار آخر، ويقوم ىذا النموذج عمى األسس التالية
 .تناسب العالقات بين المتغيرات المختمفة، بمعنى انو إذا ضاعفنا المدخالت فانو سيعني مضاعفة المخرجات-
 .لمدخالت والمخرجات إلى أجزاء ومكونات فرعيةإمكانية تقسيم ا-
 .إمكانية جمع العمميات مع بعضيا البعض-
 وىي نماذج غير رياضية تعكس رأي محمل السياسات عمى شكل تقارير : النماذج المفظية-9
مشكمة، كما ىو حال تمثل النتائج المؤكدة عالقات محسوبة ومعروفة بين عناصر ال: النماذج المؤكدة والنماذج االحتمالية-0

المعادالت الكيميائية، أما النماذج االحتمالية، فيي التي تصف عالقات غير مؤكدة بين المتغيرات كالعالقة بين نمط التنظيم 
 . واإلنتاجية

من حيث  تعبر النماذج الثابتة عن فترة واحدة مثل قائمة المركز المالي لمؤسسة معينة:النماذج الثابتة والنماذج الدينامكية-2
الوصول والخصوم في فترة محددة، أما النماذج الديناميكية، فتعبر عن قرارات خالل فترات مختمفة كما ىو الحال لنماذج الموازنات 

 .التقديرية
 .وتصف ما يجب أن يكون عميو الوضع المثالي لحالة معينة كما ىو الحال في نماذج البرمجة الخطية: النماذج المعيارية-9
يتوافر في النماذج التمثيمية قدرة عمى أن تعكس مكونات وخصائص النموذج والمشكمة :اذج التمثيمية والنماذج الشبييةالنم-9

محل التحميل، ومن األمثمة عمى ذلك النماذج المجسمة لممباني والسدود، حيث أن الفرق بين النماذج واألصل ىو أن النماذج 
ة فتقوم عمى استخدام مجموعة من األشياء أو العناصر لتمثيل مجموعة أخرى مثل جامدة وحجميا اصغر، أما النماذج الشبيي

 .الرسوم البيانية واليندسية، ولكنيا ال تطابق األصل، تستخدم في تمثيل العديد من المتغيرات والعالقة بينيما
 
انو ال يمكن الجزم بأفضمية أي  من الميم القول بعد استعراض النماذج المستخدمة في تحميل السياسات العامة، التأكيد*

لعممية ن لكل منيما مجالو الخاص كأداة تحميل حسب طبيعة المجتمع، ومدى التفسير المقنع لكل نموذج أل منيما عمى اآلخر، 
 .صنع السياسات العامة، كما ال يفي نموذج واحد لتحميل كافة أنواع السياسات داخل البمد الواحد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:المصادر
 .009-002.مرجع سابق،ص ص،السياسة العامةمحمد قاسم القريوتي،  0-9-
 .70.،ص(0277مكتبة النيضة المصرية،:القاىرة)االقترابات واألدوات الكيفية في تحميل السياسات العامةالسيد عبد المطمب غانم،  -0-
 .07.،ص(0277مكتبة النيضة المصرية،: القاىرة) داء النظام السياسيالسياسة العامة وأكمال المنوفي،  -2-

-9-Bardach, Eugene, the practical guide for policy analysis. (New York: Chatham house, w.p.y), p.42.  
 .027-020.محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق،ص ص-9-

 

 
 



 :ممخص
 

بالغة في عمـ السياسة  بالدرجة األكلى ذك أىميةالدراسة مع مكضكع أكاديمي  تتعامؿ ىذه
بشكؿ عاـ، كىك مكضكع يعنى بدراسة الخدمات االجتماعية ضمف ما يسمى بدكلة الرعاية 
االجتماعية، كتـ اعتماده مع بداية القرف العشريف كحقؿ عممي متخصص خاصة مع بداية 

 السياسةة حكؿ مكضكع لكف مع ذلؾ فاف ىناؾ اىتمامات مبكر . دراسات العمؿ االجتماعي
 .االجتماعية، خاصة في الدكؿ التي ليا تاريخ مع التقدـ الصناعي

التي تيتـ بدراسة األنظمة االجتماعية أنيا تمؾ السياسات  كنقصد بالسياسات االجتماعية 
ىي الطريقة التي يككف  ف الرفاىية كالعيش الكريـ أل ف كتكفير الرفاىية كتنميتياالضركرية لئلنسا

يا الناس كتتكفر عف طريؽ الخدمات الضركرية، نظـ الرعاية االجتماعية كالتربية، تكفير عمي
 كاستدامتيا الشغؿ ك األجكر العادلة، لكف اآلف يجب البحث عف طرؽ تنظيـ كتكفير ىذه األمكر

االجتماعية كالجمعيات الخيرية ئات الرسمية كالمؤسسات كالجماعات مف طرؼ الحككمات كاليي
كعبر األحياء كالعائبلت كعميو فإف فيـ ىذه األمكر يقكدنا إلى ( الرسمية كالغير رسمية)المحمية 

 .استيعاب معنى السياسات االجتماعية
إف مكضكعنا ىذا السياسات االجتماعية في الجزائر كحالة دراسية  ينطكم تحت دراسة 

لكمية لمدكلة الجزائرية، القطاعات اإلستراتيجية لمسياسات االجتماعية ضمف السياسات  العامة ا
كمدل مساىمتيا في تكفير العيش الكريـ ألفراد المجتمع، مف خبلؿ برامج اجتماعية فعالة 
كمتكاصمة كىذا إذا أضفنا مبدأ االستدامة أم استدامة الخدمات االجتماعية في كؿ كقت كىذا 

ذا لـ تتكفر ال خدمات بالكـ الكيؼ في آف يعني استدامة التقدـ االجتماعي لكافة أفراد المجتمع، كا 
كاحد، فإننا ال يمكف أف نحقؽ االستدامة في التقدـ البشرم؛ فالتنمية البشرية كاالىتماـ بالتعميـ 
كالصحة كالشغؿ يحقؽ االستقرار االجتماعي، كغير ذلؾ فإننا بصدد تيديد لؤلمف االجتماعي 

 .كاإلنساني ككؿ
ائر كنمكذج دراسي، مف خبلؿ التعرض إلى تحميؿ ىذه الدراسة ىي تحميؿ لمكاقع المعاش في الجز  

ىذا الكاقع، كنقد ىذا الكاقع كتقديـ الكصفة كالعبلج في نفس الكقت الف الجزائر دخمت في فترة 
إصبلحات مست كافة الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، خبلؿ انتقاليا إلى اقتصاد 

صب في دراسة جكانب العممية التنمكية السكؽ كخصخصة القطاع العمكمي ىذه الدراسة ت
 .ناىيؾ عف نتائج ىتو اإلصبلحات  2009الى غاية 1999كالظركؼ التي جرت فييا خبلؿ فترة 



تحاكؿ ىذه الدراسة الربط بيف السياسات االجتماعية التي طبقت في الجزائر خبلؿ الفترة 
أف تساىـ  عتستطي الفعالة جتماعيةالسياسة االالمدركسة كمدل ارتباطيا بالتنمية المستدامة، كألف 

بناء مجتمعات تسكدىا العدالة كاالستقرار كتتكفر ليا مقكمات االستدامة، فيي تتخطى مف   في
 فسياسات التعميـ، الصحة، الضما)السياسات القطاعية كالبرامج ك الخدمات االجتماعية

سية كاألحكاـ البلزمة لدمج فالسياسة االجتماعية تقـك عمى تحديد األطر المؤس، ...(االجتماعي
خماد بؤر ك  اإلنساف، مبادئ المساكاة االجتماعية كحقكؽ تخفيؼ حدة الفقر كاإلقصاء االجتماعي كا 

عف طريؽ التخطيط السميـ  التكتر،  كتحسيف الرفاه العاـ لجميع المكاطنيف عمى اختبلؼ فئاتيـ
  .كمحاربة الفساد ك إرساء العدالة االجتماعية

مو في المعايير التي كضعناىا في الحسباف مف خبلؿ دراسة الكاقع كىذا يتمخص ك
االجتماعي الجزائرم كاإلجابة عمى العديد مف المسائؿ المطركحة كىي في نفس الكقت معكقات 

كمشكؿ الفساد، سكء التخطيط، طبيعة ) تحكؿ دكف الكصكؿ إلى التنمية االجتماعية المنشكدة
 (.   اإلدارة، كأساليب التسيير كغيرىا

 
 

 
 
 
 

 



 


